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exercícios ESriRITUAES,

MEDITAÇÕES
DA VIA PURGATIVA;

SOBRE A malícia DO PECCADO , VAIDADE
do Mundo , miferias da vida humana , & quatro

Noviflimos do Homem.

Com hiima injirucçao Irreve do modopratico , com que os prin-^

cifiantes podem exercitar a Oração mtntaU & refoluçao

das principaes duvidas, que nella occorrem.

Divididas em duas Partes.

£5 C R I T jí S

Pelo P. MANOEL BERNARDES^
da Congregação do Oratório de N.S. d^Affum-

çaõ da Cidade de Lisboa.

Terceyra Imprejjao,

PRIMEYRA PARTE.

LISBOA OCCIDENTAL.
Na Officina de ANTÓNIO PEDROZ.O GALRAM.

M DCC. XXXL
Cêf» todas ás licenças neícjfaridê,& Privilegia RcaI»
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A' IvIAY ADMIRÁVEL DO VERBO DIVINO

E N G A R N A D p,

EMPERATRIS DOS lAlSIJOS,

E SENHORA DE TODAS AS CREATURAS, -«

MARIA SS
CONCEBIDA SEM MACULA ORIGINAL.

l^OSSA foberma prefença chega ejle viliffi''

mo peccador.& indignofirvo vr^jfo , mais a

rejiituirjõ que a offerecer-y& nw tanto a pa^^

(7ar-vos híiã divida^ quito a conirahtr outra

de novo. EJle Lvrtnho , quepara poder[air a

luz fahtoprtmeyro da q para o compor mece-

cedejles.vojjn he;& a vojfa mao torna da mi'

nha fnaí liberal na ofertarão menosfieUia reJhttnçao^Porem^

forque da minha mao fe Ihepcgàraõ muyfas impnfyçces^ q o fa-

zem indigno de entrar na vojfa , é^ minos uítlpara andar vas

dos homem > qtúzra , o dulct/Jirna Senhora devervos ejta nuva

mercê de o aceytardes dehayxo de vojfo patrocínio -, que ke o m^J-

mfi que pedirvos para mim o perdão dos defeytos^ qtie leva como

meUi empara os que o lerem efruto da doutrina ,
que encerra

como vojfo. Efehc palavra de voJfo Filho ^
que mayor gltria

he dar^ que receber: Beatius eft magis dare , quám eicci-

pcre : aqui ponho diante de vejfa magnificência hnma cccafiao de

xo(fá mayorglorta , em que para mim o dar he receber , & para
* ii vis



vos orecehrhedar. Dai-nos Senhora ^ como ài[pmfadora que

fois dos íhefouros dagraça , muytos auxtlmfem , com que em
nojfas almas fe logre ejiafemente da divtna palavra hfupfrmd&
as wfluencus do Ceo o quefalta nas dijpojiçies da terra

, ^ na
indttfiriadofemeador. Cgm tjtopoderey efperar qtie o meu tra-

balhofeja proveytofo a alguns , atnda que nao Jeja bem recebido

de todos. Também vos [ahíjles a luz com hum livro para íodôs

lerem y
ú- meditarem por elle ( como dijfe Santo Eptfamo : Ver.

bum Patris Mundo legenduui exhibuifti ) 5 ^ onde menos fe

(Jperava ^ fezgrandefruto >i
fuppofio que de muytos nao fojfe

bem recebido: Suicum non rcceperunt. Defie Itvrcpots ^ de

vojfo Fdho peçofe communique efficacta a efioutro devojfofer^

vo } ^ dos exercicios dodtfcurfo dejuavida fe pegue vtda, ó*

efpirtto ao difcurfo âefies exercícios -.jà que ncllesfe repete a mef"

Pia doutrina ^ que aquelles nos enfinàraí ^ que he vivermos com
cdío dopeccadoy de(prifodo Mundo^ paciência nas miferiasdef"

ta Vidai prevenção para a morte
^^
temor dojuifo^ horror ao

inferno , &faudofa efperança da eterna Gloria. Finalmente te*

nha efia Dedicatória também o feu refumofeyto com as pala-

vras de hum devoto vofjo , em que comprehendeos dous pontos

delía^ quefaoy pagar-^&ficar devendo 'apagar com acção degra»

ças o que o livro tiver de bom
,
porque a vos fe deve i devervos

o perdão daí fuásfaltas t porque a mim asattribue: Si habet

quidem liber ( diz Santo André Hierofolymttano ) aliquid

tua dignum maieftatc
,
pro eo tibi agcnàx funt gratiíe,qUíB

dedifti promptum , & álacre animi fludium : íin autcm lon-

ge abfueritjignoíce omnino^cum tibi innatum fit mifcrcri.

AO
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AO PIO LEITOR.
OExercieio da Oraçaô mental naô ha mu/itos aa.

noii apenas xToabecido , & praticado fó de peffoas

Rdigiofas , hoje por beneficio de Deos , & induíirú

4áeft.a ftnta Congregação , & de outros Obrcyros do Se-

nhor , fc acha taô publico , & frequentado dos Fieis > que
pode, quando naõceíTar de t^^do / ao menos mod^rarfe a«

^elia qiieyxa do Profeta Jeremias , >cn) que fe laitimavít

4e que os caminhos do Cco eílavaõ deler tos
,
por naô ha-

«^er quem afpiraffc à perfcyçaô : f^it^ Sim lugenteoquod no»

jp^ (jui vtntAt aã ftitefjsitaíem Ao pisíTo
,
pois

, que foy en-

trando nos corações amcditaçaô das çoufas eternas , en-

t«ó'4tambeíB , como iraiâfua iakparavei , a liçaô dos li-

vros eípiritu:ies,eípeciaímsnte daquellcs.qu: áaôamate-
ria , 5c fundamento delia 5 6c por confeguintefc deícobrio

a falta ,quedellesha na noíTa lingua Portuguefa: &efla
foy hum i das caufas que me obrigarão a efcrcver efte. Vay
dividido em íeis Exercícios, conforme a divei fa matéria de
que trata. As Meditações do primcyro faõ mais breves,

porque fe intentou, que cada motivo dos que alli fc pon-
dèraõ para aborrecer o peccado, faffc liíia iiçaõ de per íi, &
matéria de huma Meditação. Ao titulo de cada Meditação
fc accommodou huma fentcnça da fagrada Efcrittura, para

que efta fervide ou de fundar , & authorizàr as coníidcra-

ções, cm que fe reparte, ou de pegarlhes algum calor da Pa-

lavra Divina, que como cila mcfma diz, he fogo muy adi-

vo: Ignttum eloquiuintuam vehemmter : ou de dcfpertador

à memoria para fc excitarc no difcurfo do dia aé relíquias

dos bons penfamcntos, que da Oração ficàraõ, conforme
aguillo do Pfalmo: Reltqutáe cogttatioms diem fejlum agent

* iij íibi.



tihi. No fim fe lhe ajuntarão fcusrcfumos à imitação do
poíTp muyto Reverendo Padre Prepofito Bartholomeu do

Oriental nosfeiis três livros da Vida dcChrifto j para que

o exercitante ache jà feyto o que elle devia fazer no fim

daliçaõ, que he recapacitar os pontos delia, para os ter

mais prefentes na Oração. Quizera advertir ultimamen-

te, que fe o eftyilo parecer a alguém mais predicativo , do

que lhano , Sc fimples , qual para Meditações fe fequere;

nem por iíTo fera o livro de todo inútil. Porque alem de q
os efpiritos faõ vários ,& do que naõ goftaò huns , fc pa-

gão outros; quando naõ firva para meditar , íervirá para

liçaõ mais honefta , & provey tofa, que a de fabulas , come-
dias,& novel las. Só de huma coufamc temo, & em outra

confio : temo-me de que os defeytos do meu eípirito , re-

tratados nefta obra, ertorvem o fruto delia : mas confio em
que naõ he filha da preíunçaõ, fenaõ da obediência , à qual

noíTo Senhor vinculou os acertos; & como diíTcS. Pedro

Chryíologo : Naõ ha prefunçaõ cm quem falia , íe ha au-

toridade em quem msínda : Noneji prafumptw dtcentts ^ ubi

êfiautboriías jubeníts.

m-



IND I CE
DAS MEDlTAC,OENS.

Exercício I. Da confideraçaô da gravefa do peccado,

& motivos para o aborrecer.

í* T^ A gravefa do peccado-, por fer offenfa da Magffla*

JLjf detnfimtadiVeosN.S. pag.Si.

II. Da gravefa do peccado^ por jer commetíido na prefença de

DeosN.S. 87.

III. Da gravefa do peccado i pela comparação -^ é' preferencia

quenellefefaz da creaturaao Creador, 92.

IV. Da gravefa do peccado
,
por fer ingratidão aos bemficiús

deDeosNX 98.

V. Dagravefa do peccado^ pela ingratidão que efpecialf^ente

lhe aecrefce contra os benefícios da Redempçao, 1 06.

. VI. Da gravefa dopeccadoypelo odw que Deos lhe tem, 112,

:VII. Efpectal mottvú de aborrecer o pUcado^pelo queoffende^

& dejagrâda a Firgem N.S- ' 118.

VIII. Da gravefa do peccado
, pelo odio com qm o abominai os

Anjos , ò- Santos. 1 25.
IX. Dagravefa do peccado , pelo mnjlo qut o defeja , & pro'

ct4raoDiâho, iji*
X. Dagravefa do peccado y pela vilefa da peffoa que o com*

mette. 136.
.XI. Da gravefa do peccado

^
por fer contra a rafai natíiraL

XII. Da gravefa do peccado ^cotligida por exemplo do pecca-
do dos Anjos. 148;.

XIIL



XII!. Da gravtfn do pucaie , coUtgida por exemplo dêpm^i
d> de Ádao, ií^^^

XIV. Da griíefa do peccado , cõlhgída pela das penas do //í-

/!'/m ,& Purgatório* i6o,

XV. Da gravefa do peccado: colhgida pela dos tormentos dê

PuyxaoáeChnftoS N^ i6á.

XVI. Dagravefa dos peccados por* comparação aos males àê

Mtmdo^ qm todos fao t^eytos feus. iji,

XVII. Da gravefa dos peccados que lhes accrefceporfua mul-

tidão , contimíjçao ,
ó* enorè^idade. j 9 j

,

XVIII. Da efpcci4 gravefa do peccado em pejfoas Caiholi"

cas^ Ecclefijluas ,
ò' Efpirit\ia(S. 20 :>.

XIX. Dos peccados vemaej: Jeus dannos , caftigos , ^ reme-

dm. 210,

Exercício II. Da coníiJeraçaõ das mifcrias da vida

humana, & vaidade do Mundo.

I. ir\ Asmiferias da vida humana conjideradas em com^'

Mc- X--/ mum. 2 2f,
áun ;ij, jJa vaidade de todas as coufas do Mundo, 240.
Ç50. jjj jy^j qualidades^ ou condições por.onde fe rnojlra^ & me*

recff.r abmrecidaa i/aidade dfjie Mundo. 2.58.

íV. Das mtfertasda vidu humana con/ideradas em particular:

& cm pi imeyrolugar , da miferpa da vtkj^ do homem
p09'frr terreno jcreadúJen4ida^ ò' p^^cadí^r. 2j^,

V. Miferia de incorrermos todos mpKcado ortgtnal % najcen-

dofèradagraçadeDíOS» 28,5.

ML Mifertada ignorância que ocfUendimento humano padece

quaflem tildas as confas. ^9 8*.

-VII. Miferta da ignor'^ncia ^ ou wcertefa que padecemos de

nojfafálvaçãfi. J^?-
V4II. M-fcrtA de nao Cabermos fe efiamos em graça de mjfo

DecSy& Senhor* $^-
IX.



iX. Mtftriãde nai awãrm os homnshuns aos outros eop
caridade verdadeyra. j^2.

X. Mifaria de vivermos cercados de Demónios , ijue nos ten^

tao i & perfeguem conímuawente, 9r j,,

XI. Miferia da brevidade da vida humana, 363,

Exercício III. Da coníldcraçaõ da MortCjprimcyro
Noviílimo do homem. í

I. Tn\ A morte
-i
em quanto hepena dopeccado. 3 79.

II. \J Da morte , em quanto be ponte neceffarto , que nm^
guem pode evitar. 391,

III. Da morte , em quanto he ponto contingente
, que ninguém

fíde determinar. 398,

IV. Da morte i em quanto he ponto unico
, que htima vez erra-

do , ninguém pode emendar. 410.
V. Da morte , em quanto he apartamento.

41c.
VI. Da morte^ em quanto hejornida para a eternidade. 425.
VII. Da morte preciofa dos Jufios. 4^0.
VIII. Da morte pej/ima dos peccadores. 4^^.
IX. Da morte ^ em quanto he aufencia da alma a refpeyteào

[eu cadáver \ & dajernada deft a [epuliur/t, 467.
X. Dos proveytos que iras conjigo a frcqumte memorta da

morte. ^j^.



LICENÇAS.
5

POie-fc tornar a imprimir o livro,de que íc trata, &dc-
pois de impreíTo tornará para fc conferir;>& dar Liccn-

ça que corra , íem aqual naõ correrá. Lisboa Occidental

30. dejaneyro 1751.

Fr. R. Lencajlre, Cunha. Teyxeyra» Silva. Cabedo.

POdc-fe tornar a imprimir o livro de qucfe trata, 5c

defpois de impreffo tornará para fe conferir,6c dar li-

cença para que corra. Lisboa Occidental 31. dejaneyro

de 1731.

Gõuvea.

QUe fe poffa tornar a imprimir viftas as licêças do San*

ro Officio-A Ordinário, & defpois de impreffo torna-

à xMeía para fe conferir, & tayxâr,& fem iffo naõ correrá.

Lisboa. Occidental 26. de Fevereyrode 1731.

Penjra. Teixejra. Bonicho, Rego\

Vifto
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L I C E N C, A S.

EStá conforme com o feu original. Lisboa Occidental,

& Congregação do Oratório 1 7. de Abril de 1 73 1.

y////<? Francifco.

VIfto cftar conforme com o original
,
pode corrcr.Lis-

boa Occidental 1 7. de Abril de 1 73 1

.

ir. R, Lencajlre. Cunha. Teyxeyra. Silva.

Cabedo, Soares.

•"T T Ifto eftar conforme com o original pódc correrXis-

V boa Occidental 2 3 . de Abril de 1 7 3 1

.

Gouvea,

TAyxaõ efle livro em quinhentos reis. Lisboa Occi-

dental 2 7. de Abril de 1 7 3 1

.

Perejra, R^go»
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IN XR:Q P U C ÇiAO

EXERÍCIGIOS,
E TRAtAdO J,RÈVÈ pÂ

ORAÇÃO MENTAL.
p IS P o S t o PO R P ER G U N T AS,

8c refpoilas à femelhança de

conferencia Efpiritual.

Oftumaõ OS que compõem livrasde Met
ditaçoens inculcar no principio desiles ^s

exccllcncias , & prpveytOíi da Oraçaô

Mental, & enfinar o-modo pratico de a

ter,quem nellâ quizercxercitarle.Seguin-

do efte racional eftylo
,
procurarcy fazer >

aqui o racfmo com a brevidade,& clareza,

que me for poffivci , cm utilidade das peffoas mais neceíTi-

tadas de que alguém as encaminhe : advertindolhes ,
que

liippofto que os documentos
, que aqui íe apontaõ ,

podiaõ

íiuthorizarfc com a Efcritura , Padres , & Exemplos : com
tudo naô me parecco conveniente fazello affim ; por
quanto o intento dcftc Tratado nàã he pcrfuadir yOVí

conyçocxr a<|ucíRèftiver.oppoftoí fcaaãeíiíinar a quem
j, l. Parte. À eOá



% /r Exercidos Efpiriíuaes.

cflá pcrfuadicío : & efle tal defeja achar doutrina breve,

& lhana
,
que o nao cance , & confunda. Além de que

,

fc a obra íe diípuzeffc ncffa forma , pedia outro volume,

Sa6 porém os ditos documentos tirados, ou da liçaò dos

Authores mais aífinabdos nefta matéria , ou da doutrina

,

que tenho ouvido nefta Congregação-, cujo filho fou, ain-

da que indigno.

Q"
§. I. clarar feriaõ ncceíTarios rrom-

muitos livros. Nós nefte lu- '^'^^^g

Ue coiifa he Ora- gar, para tocarmos alguma McmiU

çaô Mental ? parte de feus louvores , f6-

P.figni R. He huma elevaçaô^ou mente compararemos a Ora

punfa ' f^bida da alma a Deos , em çaô à Arvore da vida^ que S,

K. RcV-quc falia, & trata com efte Joaõ vio no Paraifo celcf-
jpofta. Scuhor familiarm.ente. Cha- tial* & da qual diz, que pro-

ma-fe Mental para difFcrcn- dúzia doze gcneros de fru-

ça da outra Oração Vocal y tos. Porque vcrdadeiramcn-

que fe faz naô lo com o co- te a OraçaôMental he huma
raçaô , fcnaô também com arvore plantada pela maô
a boca

,
pronunciando pa- de Deos no Paraifo da Igre-

lavras exteriores , & fcníi- ja para fuflento da vida ciá-

veis ; & cfta, de quem trata- piritual : fua raiz he aqucUa

mos , íe faz fomente com o grande excellencia de fer

coração , efplrito , ou men- hum colloquio daalma com
te^fegundo aqui lio de Da- o mefmo Deos , & daqui

Pfal.is vid: Medttaíio cordis mei in procede feus eopiofiflimosy

]^Q^,/onfpeãu tuofempery&csiqxíú- & dulciíftmos frutos y que

,]^,5. 'lodeS. Paulo r Orabo fpiré- podemos reduzir aos doze

tu , arabo ér menti. íeguintes.

a P. Qiíc proveitos fe ti- i. A Oração Mental re-

raõ de exercitar efte modo forma eficazmente a vida,

deOraçâô ^ & arranca de raiz os vicios,

R. Saó tantos, & taõ im- que com nenhum outro re-

portantes y que para os de- médio fe podiaõ arrancar

h &



& Pratica da
k cadi dia nos efíá moí-

trando a experiência que

peccadores rnuy envelhe-

cidos em feiís máos coftu-

mes , com pouco tempo

que ufáraõ efte exercício, íe

tornarão taó outros
, que o

mefno ConfeíTor os defco-

nhece. E também purga os

peccados di vida paffada:

porque o peccador os cho-

ra novamente cada dia , &
quando chega ao Sacra-

mento da ConfiíTaô , leva

delles exame mais cuida-

dofo , & contrição mais

viva.

2 Alcança grande luz

das verdades , & myfterios

de noffa Saata Fé , confor-

me aquillo do Pfalmo. Che-

gay-vos aDeos, & fcreis

allumiados. Donde vem

,

que hum ruítico^ouhuma

mulher íimplcz com Ora-
ção, entende às vezes eftes

pontos com mayor firmeza,

& clareza, que hum Thco-
logo fem Oração : verifi-

cando-fc a fenteça de Chri-

to, fallando com feu Eterno
Pay : Efcondeftes cftas cou-

fas aos fabios , & as reve-

laftcs aos pequenos.

3 Faz que laybamos

Oração MétitaL ^
difcernir as infpiraçoens da

graça divina,& moçoens do
Efpirito Santo : coiiía

, que
fendo t:a5 importante para

o governo da vidachriftãa,

os mundanos naõ attendem,

nem obfervaõ , 5c aífiman-

daõ às efcuras.

4 Purifica , & endirey-

ta a intcnçaõ,com que faze-

mos as obras boas ,
(como o-

leme endireyta toda anão)

& por confeguintc as faz

mais agradáveis a Dcos,
mais rendofas para nós , &
mais exemplares para a
próximo. Porque quem ò-'

bra depois que ora , naã
fegue tanto os impulfos da

natureza, como os difa-

mes da razaõ , & luz d*'

graça ,& o concerto de íuás

acções , & honcfto fim
,
que

com cilas pertendci lança-

de fi certo refpiandoT ,
que

bem fc deixa conhecer de

fora. •

5 Defpéga o coração

das coufas tranfitorias , & a-

levanta às eternas : porque^

o amor a qualquer creatu- ^

ra fegue o conhecimento,

que delia temos ; & como
com a luz da Oração íe def-

cobrc a vileza dosbens ca-

A ij ducosj
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* E^evcicios EfpirituaeC

'

ucos , & a cxccUencia dos rit % non pJuKus cadet, Quem^
eternos: a cftes vay bufcar tem na maò o báculo da

o coração ^ defprezando a- Oração continiiamente.nao

quelles. tropeçará , & íefiiccederq

^
t 6 Confpk , gc fortalece tropece,naõ cahirá de todo^

^ nas í^ribulaçoensv&por iflb 8 E)efterra as triftezas

o§ Santos cm todos íeus tra- do coração : Sente-fc trifte

bailios íe acolhem a efta cxt algum de voíoutros ? ( áiz

dadç fde refugio , .& delia o Apoftolo Santiago ) Pois. Jac, $i

faheip taõ animofos
, que ore. E efta alegria

, que aqui:^^'

naõ fó rebatem ^ mas ainda fe communica, naô heextc-.

(Jefafiaõ o Mund:) ^ Jí o In- rior^ & falia , como a que.

ferno. Santo Ignaçio de Lo- caufaô as creaturas : lenaõ

Xola diz ia ^ que íe alguma interior, & verdadeira, por-

coufg lhe poderia dar pen^, que cmiím he caufada do
íeria o desf izeríe a Gompa- Efpiritò Santo > confolador

nhia : mas q com meya hora óptimo , doce hofpede , &
de Oraçaõ ficaria foffegado. doce refrigério das almas.

7 Amedrenta grande- 9 Adoça ,& folieita o
mente os demónios ,& def- exerçicio da mortificação

,

cobre as cilladas, que nos o qual por huma parte he
armaõ : porque a Oraçaõ dá neceíTario para difpirmos o
azas ao efpiritò,& opõem amor próprio , caufa de to-

em lugar alto,donde as pof- das noffasmiferias, & por

fa defcobrir , & com.o diz o outra he muito ainargofo,

'^^•'- Efpiritò Santo: De balde & contrario à natureza : &
fe lançaó as redes à vifta querer dobrar , & amoldar

dos que tem azas* Dá tam- efta fcm primeiro meter a
bem esforço para vencer- efpiritò na forja da Oraçaõ^;

mos fuás tentaçoens: Oratey feria bater em ferro frio.

Ml imrttk^m tentattanemi 10 Gera grande paz de

par onde diffe S. Joaõ Gli- confciencia
,
porque ceíTan-

n^aco: Qmi baculum oratia- do os pcccados, ceffaô os:

Scah^
^;;_l

jiigitfr umtynm ojfendet 5 remorfos >& o Efpiritò San-
.

1^
^ fi^fi.^^dm eum imti^' tQlidcntrodbaim^dátíeí^



Pratica da Omçaõ MtntaL %
ftcrminho ^ qiac mora nella, menos defvelo a quem as

Daqui nafce
,
que a mor- . governa,

te das peíToas habituadas a

cfte Santo cxcrcicio he mais §. IL

dcfaffombrada, pcw: quan-

to a má coníciecicia hc a P. Que fentcm os S*n-
^

que nos faz mais horroro- tos ^Padres deík £xcr<:icio í

fa a paffagem para a cterni- R, Experimentaõ cm fi

dadc. osfobrcditosfrutosi ôcpor

11 Alcança de Dcosnof- iíTo fe 4e^azcm em fcus

fo Senhor grandes favores, louvores. Santo Agoftinho

& mercês : porque da Ora- diz : Quid efi Oratwne pra* Traft»

•çaõ nafce o conhecimento clantís : ^nd "uita noftra f/^i^^í,

de que neccffitamos delias, utútpus cfutd amtm dulatu -yio.

o dcfcjo de as procura mo», ^mdm tota nofira rdigsmefH*

^ confiwinça, refij^naçaò , Sc blimitu ? Que coufa ha mais

pcrfeverança para as pedir- efclarecida que a Oraçaô?

mos , ôc a humildade para Que coufa mais proveyto- .

as confervarmos , & alli fc fa para a noffa vida , nem
grangea a devoção com mas doce para a noíTa al-

MARIA Santiífima^ a fa- ma , nem mais fubiime eí3i

miliarid ide com os Anjos^ toda a Religião Chriflãa ?

tudo difpoficoes para fahir- E em outra parte diz: Cum inPíal.

mos com bom defpacho: vi^eipó mn dte fitfíottímííf-^^^^y^"

& aíím S Joaò Chryíofto- pr^aUmem
, fecurm ejio^

mo chamou à Oraçaò , Om- ^U4a non £jl à te r€mota mu
nipotente. fe^uaratai^jus. fíttic Ffe^lmt^

1 2 Une os próximos Jta ait : Bened0m Deuò , qui

entre fi
,
porque une cada rà<m amovií orattottim mtam^

httm com Deos: ^ daqui ^ mifertcordtamfuam a mt,

vem, quenasCammunida- Em quanto virc5 que de ti

<ks, ôc famílias, x^e tem íc naò aparta atua Oraçaô,
exercício quotidiano de cftá feguro, que de ti fe naô
Oração Mental, reyna ma^s apartou a mifcricordia de

\^

a paz do Senhor , & cuftaõ Deos, Por jffo o Pfalmifta

1. Part; Aiij diz:



6 p.
' Èxermios Efpiritu^es^

diz: Beadíto. f^^a Deosvque dip alacrwrem Jliidioccontim'

naó apartou de mim a miníia pUtionis^ vd oraíiom^ i ne*

Oraçaõ , & a fua mifericor- nhua couía fortalece o efpi-

dia. O mefípa Santo Dou- rito mais poderofamente ,

tor aííirma, que aquelks fa- nem. o torna mais animofo

bem bem viver , que íabem para emprender grandes o-

Hom. fcem orar: /?^í?^ «(jt/ir t;/- bras do íerviço de Deos ,

&

^- vere qm reã} novit orare. fofrer por feu amor quaef-

T^moem íc 1he attribue ou- quer tribulaçoens , como o
tra breve y & mu/ notável exercido da Oraçaó , &
fentença. Quc^ a quem Deçs contemplação,
quer faivar, concede orai: : S. Lourenço Jufliniano

Scr.Sí
^*^^D€^^'^^í^pil'^^^^ \àat fallando cm eípecial da

inCa^J otaie. S... Bernardo diz aí- meditação,, diz aíTim.- Ni ^c%^

íicn : In oramne remedium hik aptms Dtum pvjfidti ^ Hub^^^"

vulmrum, ihjuhfidia necef facit y. & merMem refr^nat yxx.

Jiiatunty th refarciius defe- qulm attmta fnedttatw y qna

fíuum^ibiprofe^iuumcopiay tn oratiom proponitur: hac

th demque qmd<juid ampere fiqmddm cor amovet ah exte-

komimhns expdtt
^ qnUquid rwnbus ,

é^ad fercdirecom-

decee , qmdqmd oportet. Na pellit : hícc ^fi
d^fcipUnamen-

Oraçaõ fe acha a medicina tis , fpirtíualis p^dagogus y

\ de todas as feridas, o íoc- oraiwms fumculus^ mcípiett»

corro de todas asneceílida- tnim eruduts- y & tntenti^

''des,.& o reparo de todas as oms mentis provida gubír^

faltas , a copia de todos os n>itio. Ex ipfim ajjimitate

provcytos , & finalmente flabtlttur mms^ purgantur co*

quanto para os homens hc gitariones yfolUudofipit , de-

conveniente , honefto, & leEíat Deus ^ tngemum acui*

neceíTario. Em outro lugar tur , capficaturfenfus , tllU"

áiz abfolutamente : Nihtl Jlratur ratto , laqueia re/irtn'>

j^^ animum munit potenUus y ni- gitur , & ammus ad alt^

Lnd. bil hommem ad quavi^i bona Jufpendttur. Quandtu men^

^!dV' opra factenda /& quafvu tis oratio veractter p#W^^

ôtu.c.trtbulaíionesperfermdaired^ tur y tanquãm ocult puptlU



Vrãtka V/? Orúçaõ Memah j
^JlodtmdA ffi , é* *velut que nas balanças da fua cfli-

'Quoddamfpiruualedepojitum maçaõ mais pczaõ dou$

fervanda. Nenbua coufa he reis de Oraçaõ , do que hum
mais accommodada para talento de ouro ^& grande

fazermos noíTo a Deos , & quantidade de diamantes

:

noíTo o efpinto próprio^ do Ân ajhmatwms mia tanctbus

que a meditação attcnra,, gra^vihs penfat SanBis ora*

que fe exercita na Oraçaõ: nimis vbvlm^ qtum aurt ta*

porque cita fuita o coração leníum ^ vel copivfa mtcan-

às couías exteriores ^ & o o- tium midíiíudo gemmarum.

brica a entrar em fi : <fta he S. -Gregório NiíTeno affir-

aeícola da alma, o ayo, ou mà
,
que de todas as coií-

'diredor efpiritual, o fio que ias , que fe eftimaõ , & pre-

pu.xa pela Oraç:aÕ5a inftruc- zaõ nctta vida , a nenhua fc

çaô dos que começaô , & deve melhor lugar que à
o governo diícrcto da in- Ora^aòvNthil ex hiSiquíg De

''

tençaõ do efpirito; com a per hancvrtam cduntur , & ^^"j;,

fua continuação fe cftabe- tn pretto f««r, oratwm fra- mca.

lecc a alma , fe purificaô os ftat. Santo Ifidoro a compá-
penfaiTientòs , íe gofta <le ra a hua cadeá de curo lail-

Deos, & da folidaò, o en- cada do Ceo à terra, pda
genho fe aguça , os íenti- qual ie alguém quizcffe fu-

dos fe fazem caííos , o en- bir
,
pareceria que trazia a

tcndimcnto fe il uííra , a cadeapara íi^&cnavtrdadea
i ingua le refrca , 6c o animo cadea o levava para c Ceo":

fclufpendenascoufas altas Efi oraito { íji4(míi^*n/Gat4m\'>t ím-

(Note íe as feguintes pala- ftaftantjjfimt ante ms ^^^í^-f^^X
vras:) cm quanto alguém rt.nt) vdut áurea chiem -^i

cila de poflT;: de huma ver- mHo m terrúm aw>íj]a , per
dadeira Omçaõ , veja bem, quam\ ^m cfanétn tíht^
que a guarde, & reíguarde vidtiir (juictem tah^fw /d
como as meninas dos ollios, ff fttíhcie , re i^nrif/i 'vnâ
ou como hum depofito pre- trrhitur tjfe ab í'II m r^e-

iíb.€.
^^^^^' '^^^- S. Milo lhe chama cn-

Epift.x. S, Pedro Damião diz], cantanxnto,ccm c;i:cirvi-

A iiij fivcl-



8 Exercidos E/pirhuaes.

fiyclmcnte ficaó corno ata- ^<?, írijiitiéefoluth , tnofiachê^

das , & adormecidas as fcr

.

rum àívitta-^fnlttartorum tht*

pentes infernaes ^para na5 faurus^it a minuiwjpeculnm.

poderem fazer mal : Fereji- pf ofeiiâs , menfururum wdi^

quidem ^ máxima ^ & ^ffl-
cmm.Jiatus tn/inuatio ffuiu^

caXi & terribths tncantatia rerum nvelaíio , clemtntiit

adverfm damones ejt vigtl^ figmficatto.y

étíentaque oratto. Mas fobrc tiido as íçn-

Outros Santos lhe cha- tenças de S. Joaõ Chryfof-

maõ Chave do Ceo, Mura- tomo íaõ ncfía matéria

lha da Igreja, May das vir- ( como cm todas ) taõ fre-

tudcs y Theíouro pcrcnne, quentes , & taõ ponderofas,.

Confervaçaa do Mundo»
Hum fó S. Joi6 Climaco

Jhc dá todos os títulos fc-

SciLgr. guintes.: ( Orat^ in qualita-

^ tt qutdem fui canjunitta , at-

que uniiio ejl j homtms vi-

deltcet , ó" Dei : fecundt^m

tíitonem verffConJlarUtaMtí

dij orna!ás colkãto^i recon-

çiUatiâ Dei^ laerymarum ma»

ter , earumqut itemfilia ,
pec-

catorum propttiatw , tentaHo-

num pons , trtbulattmum in."

terpofitus pariês r- bellorum

ôc abíòiutis y que pódcra

abalar aqualquer pcito^por

pouca inclinado que ícj^ a

eíie fanto exercicio. Aqui
fó apontaremos alguas por

exemplo. Primeyra : CàwiExUbs?

Vídeo qmmpiam mn ^^^^'^^^^^
tem orandtftudium , nec hu-

juá rei fervidJi yvehemeníl"

que curâtenerti íontmuo mp-

ht palam efi eum whtl fgre--

gta dotu m animo poffid^re^

Rmfi44 uhi guem conjpctxer»

infí ^ tnhdner adharentem cuh

confraÚio , Angelorum opus^ tui Dtvmo , idque in fummti

incorporearum omnium vir» damms numerantem , // »<?»

tutum cibus y futura Utttia',

infinita operatio , virtutum

fons j grattárum mtnifiraf

profeãus tnvfibdts , nutri-

tmntnyn amm^ y mentis iHn-

mimtio , defp^yattoms ampu,^

. utij ifpet^ s^fidei d^monftra*

cmttnmter oravirtt : conje'^

£ío talem omnu virtutu fir'*

mum cCfe mediatorem %. at

Dei templum. Quando cu

vejo alguém , ( diz o Santo

Doutor
)
que nao he ami-

go do exercício da Oraçaõ^
nem



Vratica da OraÇiW MentaL 9
íiem tem diffo hum fervo- tmfoffibile fit abfqtit preca*

rofo , &: vehementc cuyda- ticms frafidio íhm 'vtttuíe

do , logo para mim hc coufa dfgere , cumque hac kujus

clara, quenaõ mora alli vir- vt^e cm/pim peragere. FaU
tude aigíia de coníideraçaõ. la da Oraçaõ cm ccmmim^
Pelo contrario , fe eu vir & diz : Julgo por coula a

alguém ,
que íe naò pode todos manifefta , que hc

defpegar do culto Divino, impoíTivel fimplefmêtc fem
& que reputa por grande a ajuda da Oraçaô vivcr

perda qualquer interrupção com virtude & acabar bem
da Oraçaô ; logo aíTcnto a carreira dcfía vida. E mais

queeíie tal poffue todas as abaixo diz^ que hc taõ nc-

virtudes , & que he templo ceffaria : Jld> ut abjqm hoc

vivo de Deos. Segunda

:

nthtl nobts bom ptffjt conUn^'

Hoc omnfs idomints non mt gere, ne^ue quoà cdfãlutem

nus opus hábemm^qfídm aV' ccndtiCtíi: que fem Oríçao
beres ãquarum humore^ ne nada pode fucceder bem»
que enim valmt tlU p ufíus nem coufa que conduza pa-

froduare , ntfi èihmt humá- ra a falvaçaõ.

remradicibus: neque nospre- De tudo o íobredito íe

Ito/is ptetatts fruirtthus poít- colhem três coufas. Primei»

rtmus effe gravídtfní/i pre* ra, íe tirha razaõmcuPa-
íibustirtgemur. Dcfleexer- drc S, Filippe Ncri em af-

cicio neceílitaõ os homens, firmar j que hum homem
naõ menos que as arvores fem Oraçaô fe naô difiin-

neceíTitaô de agua : porque guia de hum bruto. Scgun-
nem eftas podem produzir da, le merecem reprehenfaô
frutos, fcnaõ beberem pc- os que tfiranhaô, n uinu-
las raizcs a humidade , nem raô , dcfprczaõ , ou imf ug-
nós poderemos acedir com naô efle fanto exercicio»

osprecioíos frutos da pie- Terceira, íe devem rtrdcr
dadc, fe nos faltar o rego a Deos mu) tas graças 0$
da Oraçaô. Terceira ; jír^ que clle por fua cfpecial

htror itaque cun£tis ejfe nta^ mifcricordia foy fcxvido

mfejtum , qtigd /m^ltaíer chamar para aOra5aô,excr-

CÍ€Í0



ió Exercícios
cio ta5 nobre, taò útil , &
taõncceíTario. í^orquefup-

poilo que alguasdasautho-
riia Jes íbbreditas fó fallao

d:i Oração cm commum , &
por tanto fe podem também

. entender da Vocal , he cer-

to
,
que tudo o que íe diz

da exceli encia, ôc utilidade

4a Oraçaõ Vocal , muyto
melhor quadra â Mental:

& eíh hc a que os raefmos

Sãtos exercitayaò mais fre-

quentemente-

§. III.

^ P. Conforme efta dou-

trina, deyx-mos todos a

.Oração Vocal,& fó a Men-
tal fe pratique na Igreja de

Deos.

R. Na Igrçjâ de Deos
hc conveniente que haj i de

liUina, &: outra , pira o lou-

varmo3,nao íó com o cora-

ção y fenaó cambem com a

lingua^ para profcíTarmos o

culto da piedids chriíláa

com modo exterior^ ôcfen-

íivcl 5 & para entendermos,

& enthsfourarmos na me-
moria as Sagradas Eícritu-

ras. Além de quca-Oraçaõ
• Mental tó dom efpcciaf de

Efptrttuães»

Deos , o qual concederá

eík Senhor a quem for fer-

vido, ôc lho pedir, & fe dif-

puzer para recebeilo »

P. Sendo cfte exercício
ç

taõ proveitofo
,
porque ra-

zão fc daõ taò poucos a

clle?

R, Muytas podem fer

as ca ufas. i. Porque tal vez
naõ ha quem lho perfuada,

& eníine: & aqui fe pode
applicar aquiUo de S. Pau-

lo: ^iomoio credent eiy quem Kom.

mnaudterunt ? Cjuornoduau- ^^' '^'

tem atidieni fim predicante ^

2 Porque a Natureza fem-

pre tem mais fequito , que
a <iraça: & os caminhos

cofta arriba
(
qual heo d a

virtude) nunca faõ muyto
trilhados, ;. Porque o ini-

migo commum fabendo os

danos, que defte exercício

refultaõ ao feu reyno do

pcccâdo , trabalha quanto

pode porque as almas o naõ

comecem , ou continuem.

4. Porque com os pecca-

dos nos fazemos indiíjnos

de qtie Deos nos chame pa-

ra tratarmos com ellc fami-

liarmente.

P. Porque, razaõ eflesó

grandes /frutos ida Oraçaõ
fc



Vratiça àa Or úçúS MeMãf. 1
1

'

ft naô vem logrados com deíeytos. E outros nao rd-

muitos que a frcqucnraô í íiflem às diftracçôes , & va-

R. Sempre nelle ref- gueaçcens do pcníarrcnto y

plandece mais algua pieda- ôc claro cflá , que a Orarão,
de , &: temor de Deos , 8c quanto tem de difirahida ^

cftimaçaô das coufas éter- tanto naô tem de Ora^aõr

nas: porque a Oraçaõ he

Gomo o âmbar
, que hum íó

graõíinho deyxa fragrância

na buceta , por pouco tem-
po que nclla eíliveíTc. Mas
e nao apaoveytarnos tanto

como pudéramos , nafce

prrmeyramemre de que naô

§. IV.

P. Quantos modos ha y
de Oracaò Mental ?

R- Naõ íe podem nu- Vârios?

merar : porque Deos NoíTo
^^^^[^

Senhor pode communícaríe çaó.

Cant 4,

X6»

acompanhamos a Orarão por infinitos modos', & cofc

com> mortificação: &- por- ruma levar as almas pordif-

que o monte da myrrha, em ferentes varedas , coníorme
que fc figura a mortifica- íahc que mais conduz aos

çaõ , he mais diiicultofo intentos de fua alfa provi-

de lubir , do que o cuteyro dencia, & ao bem de cada ai-

do incenío, em que fe figura ma. Porém todos effes mo-
a Oraçaô, naó nos deter- dosfe póce reduzira deus:
minamos, como a Alma Sá- hum de Oração ordinária,

ta r a lubir hum , & outro r & adquirida : outro de Ora-
Faàam ad mentem wyrrh/ey çaõ extraordinária , & infu-

& coitem íhnrts. Outros naô la. A prim.eira fe chama af-

fazem fcnaô começar , & fim , porque he de muitos j
•largar 5 tecer , & deftccer. & íe adquire com o ncíToT'

Mnitos contcntaõ-íe com trabalho, & diligencia, aju-

apanhar flores , que faô os dando-nos a graça: de Deos.
afícdlos de ternura fcrfivel, A frgunda le chama ríllm

,

& naô trataõ dos frutos, porque he de poucos , a
que he fidar lemp c con fi- cucm o Senhor a infurdé
go fobrc a vitoria de fuás íobrenafur-almer te para ds
payxôes,& rcíórmadcfeus fob queelle cor^hece. Acer-

ca
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ca dcíías poucas regras po-

dem os homem dar ,
porque

o Eíp rito Santo hc o que
naquelle eftadoguia, & en-

íina per íi melmo. Da pri-

mcyra efpccie ("que he a

Oração ordinária) tambcm
ha vários modos ,ik confor-

me a iíTo vários documen-
..tp.s

, que a alma deve íeguir.

Porque ha Oração por ex-

ercício das três potencias da

alma: (& he a de que aqui fó

tratamos ) ha Oraçaò fó

por exercício ue a<ílos inte-

riores de varias virtudes: ha

Oração íó por coUoquios

amoroíos com Deos Noilo

Senhor:ha Oração de exame
lie confciencia , & conheci-

mento próprio: ha Oração
arrimada às palavras do

Euangelh© , ou de outra Ef-

critura Sagrada, meditan-

do cada hiima por íí: haOra-
çaô fó por fé, parando em
huma fiiiipkz vifta da pre-

fença de Dcos:& outros vá-

rios modos , dos qiiaes ne-

nhum he rcprehenfivel, aia-

da que hiís Ía5 mus gcraes,

2c feguros que outros. Se a

alma for humilde de verda-

de, &z tratar fei-iipre de fa-

zer guerra ao feu amor pro-

E/ptrituaef.

prio , o Senhor a guiará pe-

lo caminlio
5 que mais lhe

convém
P. Pode huma alma de- *

fejar ,& alpirar , ou perten-

der a Oraçaò infufa ,& ex-

traordinariaí

R. Refponde-fc com
duas diflincçoens. Primeira:

le o tal dcfejo , ou perten-

çaõ coníiíte em querer in-

troduzirfe cm eíiado mais

alto de Oração íem o cha^

marcm , ôc cuydar que ha de
alcançallo à força das fuás

diligencias, & pctiçoens; ef-

ta tal peffoa naò edifica obra

firme,porque os fundamen-
tos íaó avareza efpiritual,

amor da própria excellcn-

cia , & ficçaó interior : a

ruina que fobrevier , a def-

engajnará: porque o Efpi-

rito Santo ( como cite mcf-

mo diz) naò quer nada com
G coração iiflo , oem fe mif-

tura com penfamentosdefa-

fizados: Spíritu^ £mm San- Sapic»„

ôíí£^ dtfctplvije ejftigiet fi»^'^'

ãum^ & áufrrct fe k cegi-

taUomhí44 , qua funt fme tn-

telleótu , & íompiemr í fn-

pe^vemente tmjruuate. Po-

rém fc cfte dcfejo coníiftc

em ir tirando da âia parte

os



Vratka àaOrapS' Mental. ]ti

^s impedimentos ,
que o co , cumprindo fua fanciíTi-

fazem indigno de receber ma vontade yíegundo o cq-

eíTa mercê de Ocos com nbecimcnro
,
que delia te-

intento de que o Senhor sho , &: defcuidar do mais ^

lha foça , lè for fervido , & que corre por fua conta ^ &
quando , & como for fervi- naô pela minha,

do , entaô parece naõ fd P. Quaes faõ os- impe- ^
licito 5 mas louvável o tal dimentos,que fazem a hu-

dcíejo» má alma iildifpofla para r&jr .

Segunda diítincçaõrDuas ceber cfla Oração ^

ccufas fazem bem, oumao R, Saò todos os affc- 1^^^
qualquer defejo : huma he ílos às coufas teraporacs, ^m-cn*

a coufa defejada > fe he que nao cftaô mortifica-
Orataô^.

boa, ou má, ou abípluta, dos: toda a falta de rcda
ou determinadamente neí- intenção , bufcando-le bum
tas, ou naquellas circunl- aíimefmo no bem r que o-

tancia?. Outra he o fim, bra, & no mal , que deixa

ou intento da vontade em de obrar : roda a amargura
defejar a tal coufa. Ifto de coração , inquietação >

fuppofto : A Oraçaõ alta y ou perturbação nas advcír-

& infundida porDcos,em fidadcs, ou profperidadca

:

íi he boa> & muito boa 5 mas toda a fatisfaçaõ de fi tnéf-

para ta{,ou tal peíroa,nefte, mb ,^ & complacência nâs
ou naquelle tempo ,. pode honras,goftos,& riquezas
naó fer boa : & no intento do Mundo : toda a falta de
com que eu a defejo pode mortificação nos fentidos,

haver muito engano do a- & potencias: & cm^ huma
mor próprio, & darfe oc- palavratodoopcccadogra*
caíiaõ a muitas cmbofca- ve , ou leve , & todo o airiw
das do inimigo Por onde, próprio, grande, ou pçquc-
o feguro he entregarme nas no.. A razaõ drfto hc, por-
mãos de Deos

, para que o- que na tat Oraçaa fe um
bre em mim conforme feu a Alma com Deos , & pára
beneplácito, & levar fem- fçunirfeneceírariofer fe-
gre por^nortc o darlhcgpf. mcihantc a cHt ijuaata fòr
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"

poííiVcK He verdade , que intentamos brevidade , &
a mefma Oração vay pur- naò he bem tocaila de paf-

gando a alma, Scdandolhe fagem) íe pode ver nosRe-

cftâ feiíiClhança , Sc difpoa- vcrendos Padres Alvarado, c. ^^.a^

^o-a para uniaó de cada Moiina, Granada ,Puent', 4J-

'vez mais intima, & aper- efpeciaimente na vida que

tadar compoz do Padre Baltha-

-uíí § V. zar Alvarez. Se os outras

jQ : : P» Dos modos da Ora- íentem outra coufi : Lhinf"

çao ordinária qual he o éfut(que mfuo (enfu abundct.

^, mais próprio para princi- P. De que partes conf- 1

1

piantes , & mais geral , ôc ta efta Oração ^

^ leguropara todos? R. Confia de Prepara- Pams

R. Parece fcr aquellc, çaô, Meditação, Acçaõ de ^í^^'*'

mop^í^ em que fe exercitaô as três graças , Offerecimento , &
dos potencias da alma; a Memo- Petição ; & íe ha mais algu-

•ilntcsr^^^
recordando os myfterios ma , aeftas fc pode reduzir,

da Vida , Payxaô, & Mor- P. Que coufa hc Prcpa- 12

te facratiffima de Noffo Se- raçaõ.

nhor J E S U Chrifto , ou R. He prcpararfe a ai- Prera-

quaefquer outras verdades ma para entrar nefte fanto
^^^*®*

de noíta Santa Fé : o Entcn- exercício. Porque , fe para

dimento difcorrendo íobrc fallar com hum Rey da ter-

cilcs, fazendo ponderação ra, primeiro nos preveni-

da fua importância , fermo- mos , & eftudamos o modo
íura , & excellencia , & ti- com que nos havemos de

rando daqui luz para faber- portar em fua prefença , &
fe a alma reger no caminho o que lhe determinamos

-da íaivaçaó : a Vontade ac- pedir; muito mais neceí-

cendendo-íe cm aífcílos das faria fera efta diligencia pa-

virtudes, efpeciaimente de ra fallarcom o Rey doCeo,

amor de Dcos > repetindo & de todas as crcaturas

:

.muitos propofitos de abra- jinte orattonim ( nos admo- ^^.
çar o bem , & fugir omah efta efte mcfmo Senhor } is.i|,

4raísag difto (por quanto prafará animam tuam, &,
nrii
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nolt ep quáfí hsmo , qm te», bre que hcy de íucditar : to-

U( Deum : antes di Ora- mar hora^^ lugar ,& poflur

çaò prepara a tua alma , & ra conveniente ao tal excr-

naõ fejas como homem , que cicio : & difporme com ai-

tenta a Deos. Porque mui- guns adlos interiores ,& cx-

tos fe defcuidaõ defta pfi- teriores para entrar na mc-

mcyra parte da Oraçae-^ ditaçaõ. .U

no mais difcurfo delia fc P. Que coufasfe rcquc- 14
achaõ tibios , 5c diftrahidos, rem para cfta liçaõ fer fru-

& abertos à paffagcm de tuoía?

quantas ereaturas o demo- R. Deve ícr breve
,
para i-íçaô

nio lhes traz à memoria. q«e naô carregue a memo- J'^/
P. Como fedeveprcpa- ria,em vez de aiudalla. De-

rar a alma para entrar na ve íer attenta , para que íc

Prepa

Oração ?

R. Duas faô as prepara-

çoens : huma remota, ou
rcmora.

j^^jg ^ç ^^^^ ^^^ . OUtra

próxima ^ ou immcdiata ao

tempo , cm que quero orar,

A remota confiftc em def-

pcgar
,
quanto me for poííi-

cntendaõ as verdades que
fe lem ; & naõ fe ha de buf-

car nella curiófidade y cem-^
|

erudição.

P. Baftará ler por qual- iç
quer livro eípiritual ?

R. Baftará , íe o cxcrci-

tante hc deftro , & fabe de

ífcpa-

•faô
»toii

Da.

vel , o coração das coufas qualquer liçaõ tirar pon-
da terra , & empregallo nas tos. Mas commummcntc fe-

do Ceo, andar no difcurfo rá mais útil a liçaõ de livro
do dia em. prefença de Deos^ determinado para efte in«

ter guarda fobrc a Iingua,& tento, cm que os pontoa,
fentidos , &defc^rtarmcde & os frutos dellcs eílaô já
más companhias , & nego- tirados.

P. As peflToas que ne-

nhum livro ternyou nâè fa-

bem ler,comofuppriráGtf-

ta faltai

R* Bafta <jue renovem.

â finemoria das vcrdadeá ác
noSa

cios, que me nao tocao,
quanto o meu eftado me
permitte.

A preparação próxima
confifte em ler por algum
livro eípiritual o ponto 5 fo-

i«

y^



^6 Exemclos EJpiritiJâeSf
"^

-nòlTa Santa Fé , que eftaõ mciito , feja a h^ra qiie (Òti

tio Credo y ou dosr quatro deve aceyjraj:: a viíitci^ í<: lo^,

NoviílimDsdohomè^Mor- grar a maré, 2. Que fe4

tie
, Juízo , InfciTio", Parsb hora coilumada mò\ podqt

zo ybu das paíTos da vida

,

mos ter Oração pOr aigum
& Paixão de Cbrilío noffo incidente que occui-reo

^

Salvador : òc fiem defte Sc- devemos darihe outra hora^

4 ^1 nhor ^y qíic -2;l!o os^eofinará

;

que nos ficar livre. 3. jQut
porque à tua conta fica re- o tempo de oraríèmpre fc

mediar o que nós nao po- ha de pôr longe da hora de

««? ' demos. Taínbcm fe podem comer , fuppoflo, quequem
^eáirjao Confeffor os pon- tem eípírito de devoção , 6c

tíos para cada femana. o# fe carrega .muita de
,

manjares , efliqs lhe naôfa-

§, VI. zem grande impedimento.

Áuú 3u ml ^iôísn 56 iP> Quat fhe o lugar iS

I
yir Pr ^!Quab' hc o tempo mais a propofito para a ,0*

'mais conveniente para o- raçaõ? r

V. xarf ^ '^ ? R. Ornais próprio heamgtt
Tempo R. O melhor he de noi- Igreja^que por iffo fe chama «««s

.

^^1'\iqX^ y qumão tudo eftá em cafa de Oração: efpecial-
^pa''^^'

*•

para lílçneio T' MedítaUísfum na* mente aonde ha Sacrário he orar,

pfaV 6^^ ^^^ ^^^'^^ ^^^ ' ^ ^^^^^ ^^^^* ^ ^*^^ ^^ aviva mais

7. pííi-^yr^Z^^r , &fcopebamfptritHm a Fc > & fe iograô muitos
•7» w. -/jíe»/». Também he bom o favores da preíença do Rey

da manhiccMarjc oratto mea^ Chrifto J E S U S : & por

fy^eventet te i kvarntando-fe cfla razão he taçibcn^ lu-

*çedo jçomo fazia p Povo de gar menos expofto aos acoí-

Deos no deferto para co- metimentos do inimigo.

^{ ihcr o^iM[amíá.^ - .Com tudo-, porque a mo-

. L : isíGÍte-f^ticiilp^r ádviírta- .4çfttà > filençio , & finge]c?a

j]05i^ ffqs çoiífa^w, ^. Qiíe chriftâa dos mai^ que af-

todas as vezes
,
que o efpi- fiflem nos Tçmpíos^n^õ eí- ,r

«fito^ fe íent^ir dr^íímadã de tá no ponto que devexa^ôc '

:Ofafe çoíí> ^i|ri^.:?cçQlhi- |)px' outra pítftç o^mff^i^^^'
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xaçaõ he fíicil de cfvacxer- R. Paliando geralmente, j^jP®]^

fc^ôcdifficultoíodeíereco- a melhor hecom ambos os corpo

Ihcr : o mais accommo- joelhosem terrado corpo di- ^"^^^^^^^

dado lugar para a Oração reico, a cabeça defcuberta, quem

Mental he o noíTo apofen- & fem torcer , os olhos bai- °^**

to, conforme o confelho xos, as mãos juntas ante o

j^
do Senhor : Cum erav^m ,

peito. Defte modo , até de

intra m aéicuhm tmm
, & fora fe eftá vendo , que s

claufo oftio OYA Patrem tuum peíToa faz o officio de crea-

m abfcondttú^ tura
^
que he bufcar , & a-

Sobre efte ponto advir- dorar a feu Creador- Sc ha
támos outras três coufas. infirmidade , ou fraqueza,

I.Que do folitario do 1ugar melhor hc poríe em pê , do
nao tomemos licença para que affentarfc , & melhor
eftar com menos refpeito, he affentarfc cm algum lu-

& comportara. 2. Que naõ gar humilde
,
(pedindo pri-

dcmos por excluido , & to- meiro licença ao Senhor) -

talmente incapaz para a do que cncoftaríC| ou de-

Oraçaô qualquer outro lu- bruçarfe.

gar: porque na mcfa , nos Sobre cftc ponto , ou*
caminhos, no campo, &c, tros três avifos. i. Que
fc pode ter muita , & boa cm publico fe deve evitar

Oração* 3. Qiie,fe por algu toda a fingularidade , todo
\

titulo temos obrigação , ou o fazer geftos com a cara

,

coftume de affiftir nos O- ou acções com as mãos, ou
ratorios,ou Igrejas, naõ cõ- dar fufpiros : porque íe ha
vém faltar em razaõ do bõ de eftar com hua íc**enida-

cxemplo que damos , & os de igual , ainda nos affecílos

outros nos daõ » & porque de gozo, como nos de com-
naõ paffemos daqui a naô puncçaô.i.Qiieoeftirbem
ter Oraçaô , nem na Igreja, quieto ( ainda que por iffo

nem em caía. fe padeça algua molcftia no
P. Qjje poftura de cor- principio ) ajuda muito af-

po he mais conveniente pa- fim o cfpirito , como o mef-
ra a Oraçaô? mo corpo, a períifiir na

I. Parte. B Ora-



1^ Exercidos EfpmtuaeSy
Oraçâõ. 5. Que às vezes a da alma para íi , & para feu;

força da affcdo
, que a. ai- ' Deob5& parece que lhe arde

ma exercita, pedirá outro muito efte exercício , por-

difFercntc íitío da corpo: qucíazqueasalmas^naoar-

coma, fe crtá atribulada cò daó com elk eternamente.

algum trabalho, o proílrar- Primeiramente a Ora-
fe,* fe fufpira com jaculato- çaõ Mental tem por Mcflre
rias, o levantar a raftoaa o Eípirito Santo: Qutdo^
Cco,&c. Havendo porém rímutyjícut oportet , nefct^

refpcito ao que dizíamos *^us (diz S. Paulo) fed tpfe

naprimciro avifo, Spmtus poftulat pre mbisge*

mttibusinmarrúbtUhtíS. Qui
§. VII. anum fcrutatur corda

-^
fctt

(jutd defideret fpiritm , qui<t

tO; P. Parece que: o eftar ficundumDeum poJiuUt pr^:

huma psíFòa deflfc modo Sanais. Naa íabcmos fa-

pofla de joelhos, com os zer Oração como convém:

olhos baixos , & J^m fallar porém o Efpiríto Santo cá

palavra ,
poderá terfc por dentro pede por nós com

iiivençao, ou eeremonia, huns. gemidos mudbs, &
ou hypoçrifia 5 & dará que inexplicáveis : & Deos,
notar aos circunífantes^ por que penetra os coraçoens^^

fer coufa efcufad a. bem íàbe o que defeja , &
A Oji- R». Toda cíTá objecção,, falia o Efpirito Santo , que
$a^MCjí outras circunftancias^íaõ cftá; cnfinando^ a orar ©s

por Mi- fiindadás em medo vao^fo» Santos , & a pedir coufas

^« • berba,. impiedade ^malÍGia,, conformes à vontade do

%'hlt ^ ignorância : &:por tantp méfmo Deos.. Eftc mefmo
Noíio , bem podemos entender que exercício nos propoz ehri-

%lf^ ^^^ fuggeridàs pelo com- flo Salvador noffo com fea

531110. mum iaimigo, oquat an- exemplo, &confelhOiGom
tesconfen tira.que jejuemos fcu^exemplojporq defie Sc-

huma Quareíma a paô , & n]ior diz o Etangeibosque:
agoa, do que empregarmos Erat permííam m cratísne

^^^ ^
iteMsya hora em.virar CfeTofto Dm Gaitava a noite nau,*

'
.

'

Qra-
t
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Oração de Dcos ; ifto he , leguiraó cíic mefmo cami-

Oraçaô alta , recolhida , & nho. E por tanto fe hc in-

muy Efplritual , como ex- vençaò, ou ceremonia,bons

põem os Interpretes Sagra- Authoíes,& padrinhos tem

dos : &c claro elíá : que naõ para fe poder feguir.

gaitava toda a noite fó com O parecer hypocrifía fc-

Oraçocns vocaes : mayor- rá culpa do Farifeo , que

mente fendo doutrina fua, julga , & naô do Publicano

que naô fallemos muito que ora : huma vez que a

Matih. na Oração ; Orantes autem fua intenção for ( qual nós
^' ^' noltte mtdtum loqui. Com devemos entender que he)

feu confelho ; porque o agradara Dcos^Ôc tratar da

mefmo Senhor diíTe ,
que bem da fua alma. E cafo

iTiportava orar continua- que a fua intenção foffc

Uc. i«.
"^^"^c fc"^ desfallecer : O- torcida , & perverfa , effc

X.
*

fforíeí femper orare y & nun- mal naõ vinha do cxerci-

^uam dfficere, O que íc cio , fenaôdocxercitantc:

naõ pode entender fenaò da o qual pode também com-
Oraçaó interior , trazendo mungar , & ouvir Miffa , &:

o coração recolhido,& pof- dar eímolas por hypocriíiaf

to em prefença de Deos. & nem por iffo eftas obras

O mefmo exemplo vemos faõ más , ou dignas de nota,

refplandacer cm MARIA antes muito excellentes,&

SantiíTima Senhora NoíTa , louváveis,

da qual diz o Euangelifta Nem ha que temer cí*

S. Lucas , que confervava candalo do que naõ vemo«
no efpirito todos os myfte- reíultar , fenao edificação:

rios divinos , conferindo , & às vezes tenta ,
que mui-

& meditando fobre elles tos tem Oraçaô íobrc a O-
dentro em fea coração: raçaõdosoutros^&ovellos
MdRlA autem confervA" de fora , os faz recolher

bat omma verba h<ec cônfe- dentro em fi. Ao Patriarca

réusm cordefuo.Os Varoens Santo Ignacio5& hum com-
illuftres cm fantidadc

,
qae panheiro feu acompanhava

a Igreja Gatíiolica venera, hum moçode mulas, o qual

B i] advir-

9»



xo Exercicm
advertindo como aqucHes

benditos Padres, em che-

gando às eftalagcns ^ fe re-

colhiaõ y & punhaõ de
joelhos y & com as mãos
levantadas y quiz também
fazer omefmo nofeucan-
to , fem entender o que fa-

zia. Achava-femuyconío-
lado y & derramava mui^-

tas lagrimas : das quacs per^

guntando os Padres a caH^
fa , refpondeo

,
que naõ fa-

bia mais , fenao que fc puí-

nha alli , & dizia comffgo

;

Senhor ,. eu quero fazer o
que eftes Padres fazem. Eif-

aqui hum. dos efc^ndalos

,

que nafccm de ver eftar os

outros orando com modef-
iia,& reverencia.

Nem hc taõ pouco uía^

do efle divino Exercício^

( efpecialmcnte depois que
«loíFo^ Santo Patriarcha , &
cila minima- Congregação
o puzera5empublico);quc

.© naõ tenhaô. quotidiana-

mente em caía^^ôc nos temi-

plos muitos^ de toda a for-

te ,.&.cftado de pcíToas : ve^

rificando-feda nwaJerufar

lem da''ígrcj^ y o que: pre-

diffc Zacarias; que derra-

mariai Oeqs, fcbre clUk p

Efpirituaeiy

cfpirito de fua graça,& ora-

ção: EjfimÀam fuftr habi* ^^^^^^-^^

Satores Jerufalem fptrttum so.

grafia , é^precum, Louvo^
res à Divina Bondade, que
affim abre ftus thcfouros a
todos os que querem apro^

veitaríe delies.

§. VUL

P. Que aílos íaõ, os^

que (Sziamos difpunhaõ- a

alma para entrar na medi^

taçaõi^

R. Podem fer os feguin*-

tcs y OU; outroâ femelhan*^

tes. f. De Fé , crendo vi-

vãmente
,
que a Magcâa*

de Divina cflá naquclie lii-

gaK^ como>emtoda a par-

te, por fua eíFencia, prcfea*-

ça, & potencia. 2. De a-

doraçaoy oquc íepóde fe^

zer^dizeudo o Glona PatPh
ét Fdiaj &^ Spírttm San--:

£iõ y étc^ com amayor íii-

miffaõi y & rendimento que

puder. 3". Benzeríe, arman*

do-fe com. o finai da Cru^
contra feus inimigos> &
intentando afugentar com
ú\c todasv as tentações , &
fazer aquella obra em no*

médastres Divinas Pcíroa3.
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4. De reflexão fobre fi mef- R. A alma que anda jâ

mo , coníiderando fua vilc- deftra , em muito breve

za,&aniquilando-fe diante tempo os faz. Mas fc a

do infinito fer de Deos. 5, vontade fe fentir movida

De agradecimento ,
por fe com qualquer delles , de-

dignar efte Senhor de o ad- tenhaíe quanto quizer,quc

mittir em fua prefença , & iffo mefmo he Oraçaò. Co-

de o chamar para exercicio mo agora; fe quando ado-

taô alto , & que he próprio

dos Anjos. 6. De rcda in-

tenção, naõ levando nefta

obra fins aveíTos , & torci-

ra a SantlíTima Trindade

fe fentir muy entrada do
refpeito a Deos , & desfei-

ta no conhecimento de fua

dos, que pertencem à pro- própria vileza; pare neffc

pria commodidade efpiri- fcntimento em quanto lhe

tual , ou temporal. 7. De durar,

invocação do auxilio de • R .Acerca do fexto axflo

Deos ,
para que o enfine, qtíe acima referimos , per-

& lhe illuftre o entendi- gunto, que intenção hey dô

mento , & mova a vonta-

n

de. 8. De contrição , di*

zcndo : Senhor , peza-me

de vos ter ofFcndido , por

fcrdes vós hum Deos infini-

levar à Oração , ou qual ha

de fer o alvo aonde atire , 6c

o fim que pertefida ?

R. O ultimo fim deve
j^^^^^.

fer dar a Deos gloria , & tosqu*

tamente bom : & proponho honrajfantificar feu Nom.e, [^^ ^^
firmemente com voíía gra- & agradar a feus olhos , que qucai

ça de nunca mais vos offen- tudo he o mefmo. A efte,^'^*'

der. Efte ultimo ado ferve fim ultimo fe devem enca-

minhar outros fins fecun-

darios , os quaes podem fer

eftes : Vou à Oraçaô por

imitar a Chrifto
,
por c6-'

2 2 -'- 'A', rmc^jc que ciics oiiu nhecer o feu . beneplacita

de pôr a alma em graça de

Deos , fe a caio o naõ efta-

va por caufa de alguns pec-

çados occultos,

u . P. Parece que eftes oito

crélos para íe fazerem como com mayor luz^porfegú^
he bem, levaráò a mayor rar mais minha f^lvaçaõ^-

partedo tempo da Oraçaã por fortaleccrmç contida ^3

•aoíB I. Parte, - B iij ten-
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tcntaçoçns, & cobrar ódio ultimamente achando-fe a.

ao pecc^ido: Vou à Ora- vontade movida com eftas

çaò por dcfarreigar tal , ou razoens^, rompe em vários,

tal vicio que em mimpre- acftos das virtudes, afíeélos

domina > para pedir aDeos de louvor,& amor de Deos,
Noffo Senlior tal, ou tal propofitosdefazer efta^ou

merce> de que neccflito > pa- aquclla boa obra , ou de re-

rafèr perfeito^& ir pelo ca- formar efte , ou aquelle

minho por onde vaõ os que mao coflume. .•,

aprocuraõfer. P. Tomara hum exem- 4.

pio díflo,, breve,& pratico ?

§% IX. R. Supponbamos > que

ji n ©ponto, ou matéria da me-

14 P. Tenho vlíío o ique ditaçaô era a incerteza da
me. toca à primeira partç morte:Poftoemíilcncioy&:
da Oração , que he prepara- foffegado o efpirito

:

çaq ,, paiFo à íeguinte y & DiZi a Memorta,

pergunto, que eoufa he me- He certo
,

que bey de

ditaçaô ? morrer: ifto hc herança de

Como R' Meditação (;no íen- meu pay Adão : todos por
íccxcr. tido em que ncfte lugar a aqui paffaõ : até o^Filho de

f,')j°^ tornamos ) heaquella prín- Deos quiz. morrer. Mas
tcttcias cipaí parte da Oração

,
que" quando hey de morrer , naô

da- ateia
,^^y CHírre, o principio , & o fey ::poderá fer hoje : po-

, fim delia , cm.q'«-ic fe exerci- dera ler agora : quantos lhe

taõ os adlios das trespoten^ veyo a hoM y quando me-
cias,^ como a ciii^a dizia-r^ nos aefperavaõ?

mos. Primeiro entra a me- Dm o EntendimenWi

moria recordando o ponto Effc pe^igo^ fcm duvida he

que li ,, ou as verdades qoc grande: qualquer outio que

ereyo:; fegue-fe o entendi- me ameaçara taô de perto,

mento fazendo fobre a tal ha\da de prevenirme para

verdade fuás pondcracocns, elk. Para que quero eu fer

èc cavar^'lo razocns , com rcfcio? Par^n^qualquer cou^

^fie- convencer! o 3uiz0:: faiiieap:ireiho5 & fó para

mor-



Pratica da Oração Menta i. 1

5

ínorret naõ ? Agora alcaa- pcíToas rudes fabéi* cxerci-

ço^queeratramoyadodia- tar eflas operaçoens intc-

bo , reprcfcntarmc
, que el- riores, nem cntrarlhe na ca-

te ponto cftava muy longe, beça tanto preceito ,& do-

Quem me diffc a mim
,
que cumento l

R. Nos livros cfcre-

vem-íe as couías doutrinal-

mente com ordem 5 & di£-

tincçaõ, para que melhor

fe entendaó , & do modo
que he bem que fejaô ; na

praxe fará cada hum- o

citava longe ? Dcosnaõ mo
diffc : logo foy o roeu amor
próprio excitado pelo ini-

migo.

^01: j J)iz a VúHtade.

Temo a Juftiça Divina

,

que me ha de pedir conta que puder , & Deos o aju-

de meus peccados. Eu ef- dar, que fem duvida ajuda

colho por remédio pedir a muito aos que tem boa

^ Deosmeconcedaefpaçode vontade. Além de que o
verdadçir.a penitencia. De- ufo facilita muito as coii-

-vo tal , & tal reftituiçaõ

;

ias , como nefta mefma ma-
naô a guardemos para os teria nos tem moftrado a
herdeiros: &quefey cu o experiência. He tambcm de
que elles faraó? Lembra-me confiderar, que muitas pei-

tai , & tal peccado ,
que naó foas rudes,& incapazes pa-

. confcffey: na primeira oc- ra outros minifterios^ me-
cafiaõ os confeffo. Ah Sc. tidos nefte o naõ íaõ. E íb-

nhor, bendita feja voffa pa-

ciência com eík miferavel

peccador: quantos louvo-

res íe devem à voffa Bon-
dade?

Eis-aqui a memoria pro-

pondo as verdades: o En-
tendimeto cavando razões:

Sc a Vontade exercitando

propoíitos, &afFed:os.

26 P. Como podem as

brc tudo a Palavra de Deòs
naõ eftá atada : & ainda

que naõ procedamos com
tanta ordem , obra os íeus

efteitos.

P. Em qual exercício 27
havemos dç empregar mais

tempo , nos difcurfos, & ra-

zoens do entendimento, ou
nos afFe(flos^ & propoíitos

da vontade íílro;/. i

B iilj R.



2 4 • .Exêrmkv EJpmttidés,
R. Tanto que a vonn- da Companhia de J E SU S

<ja°a'vó de fe movco com as razões, ( Varaô iníígne em todo o
"«íc

, que ihe propoz o entendi- género de virtudes ) fe cf-

ff^oscõ"^^^^^ devo parar cora creve,quegaftava às vezes
o di/cur os difcurfos , & accupar- muitas lioras íó com hum
^' me com 05" âfFecílos : aífim propofito, até fentir a von-

como tanto que o fuzil ti- tade bem rendida, & fixa

rou faiíca da pederneira

,

nelle. Mas fe ainda aífim

naõ tornamos a ferir efta, naõ enchemos o tempo
fenaõ trataraos de fomea- com hum fó ponto, ou com
tar aquclla

,
para que íc ac- dous , peguemos- de outros^

cenda lume, íilvo efte fe fucceíTivameatc.

apagou ; & tanto que a agu-

lha meteo.a linlia > nao ufã- § . X»
4nos mais da agulha, íalvo

'para tornar amèter a linha, P. Quehcy defazcrno 25^

'*& dar outro ponto: caio, emque me efquecco a

38 - * P, Em cada tempo de- ponto, que levava prcpara-

terminado para a Oraçaõ dopara meditar

^

havemos de correr muitos R. Pedir a noffio Senhor

pontos,ou:humíô:?:- í; .0 . rquefeíirva de mo trazerrà

«^ R. A boa Oração naô memoria; & íe com tudo
í^áo cftá em.correr muita terra, naõ lembra 5^ pegar de ai-

po" of fenaò-em cavar para o fun- gum outro, em qiie já mg-
fó ci€ ;do > naô eflâ em. faipicar ditcy com mais affeiçaõ , ou

ccmT ni'uitasconíideraçoens,paf- rumtar fegunda vezòpon-
íando por cilas levemente; to da Oraçaõ antecedente,

fenaõ cm affentar bem hum P. : E dè que remédios 50,

defengano, &: confirmar; a ufarey para. recolhera ima-

^í* võtacfeicom repetidos pro- ginaçaô^que anda vaguean-

pofitos ; porque mais fe- do por varias eoufas alheias

gura hum prego, com mui- daqu-elle exercício ? v^çmc
tas martelladas- ^ do- que IL. Contra, as. diflrac-díos

muitos com, poucas> Do çôensaproveitaõosíeguin-^^^^^^^^*

Irmaõ Alonfo. Rodrigues te&. remcdios.. i- Trazei^. í^çôcj,

no
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no difcurfo do da as fen- que fe me deixa levar dei-

tidos recolhidos , & morti- las , ficarey com a imagina-

íicados. 2. Naõ dar lugar a çaó de cada vez mais indo-

os negócios do feculo , & mavel.

trato com as creaturas^ pr i- P. E fe nada difto bafla ,51

mciro y que a eftc negocio que refta para fazer ?

da alma, & trato com Deos: R. Ter paciência com-

por iíTo he bom arrecadar figo, conhecer fua miferia,

logo a Oraçaõ pela ma- entender
,
que também cffe

nhâa, 3, Naõkvaroefta- trabalho paíTa pelos outros,

mago carregado de man- & efperar a graça de Deos.

jares: Bona ejl Oratto cum Mas he de advertir ,
que ucáo

yjtmo. 4. Naõ defprezar cfte refiflir às diftraçoens ^^^^'
í

a preparação próxima y a- huma , &: mil vezes, nao mrs de

inda que a vontade íe ache ha de fer com modo impa- 'cíiftit

dura em fazer os aílos , de ciente , exafperando-fe : íe- ir^^^Víi

que confta. ç.AppIicar bem naô com Oração largo ,. ôc

o eípixitono principio da foccegado, como quem eííá

Oração
, para que aspoten- certificado do nada para

cias comecem a tomar ca- que prefla^fs Deos o naõ
minho direito. 6. Reno- ajuda,

var com; viveza^ a Fé ^a F. De que remédios-^
preíença dcDeos, &invo- uíarey contra a perfegui-

car feu auxilio , para que çaô dofono ?

me ajude a recolher. 7. En- R, Se nafce da falta^ dtl- r^ j^^.

tregar nas mãos do meu le, conceda- fe à natureza «í'^scõ^

An}o todos os meus cui- em outra hera o que jufta- "^ ° ^°"

dados
, pedindolhe ,

que^ fe mente pede: íe de negligen-

me faò neceíTarios , mos cia , &. froxidaõ > appli-

guarde: para feu tempo; 8.. que-fca alma com veras, & ;

Inííftir na refiftencia das naõ accòmode ocQrpo cm
diftracçoens ,, entendendo poflirra, que eflcia ehaman-
que, ainda que niffo gafle do pelo fsno : fe ketenta-

todo o tempo,, tive Ora- çaõ do inimigo, (como de

çaõ, muito prQveitofa:.& algus exemplos confta que

Gcof^
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o coftuma fazer) reccorrer o Santo Abbade Plmenio o
aDeos, 6c ao noíTo Anjo: fcguintercmcdio: Ne con- Lib. 5,

íe he infirmidadc procedida mfkris , fiiu Otiando ha^t pp *^
4e algum humor, que oc- <:qgitatto ãd íe vtmt , diíi^j,

cupa o cérebro, coníultc-fe Ego caufam mn habeo : hlaf-

a Medicina, phemta íuafuper tífity Súta*

E geralmente fallando, «^í.Naõ te entrifteças filho,

faõ muito efficazes os três Quando te vier cíTe pen-

remedios feguintes, \. To- famento , dize: Eu naõ te-

mir huma difciplina antes nho culpa : a tua blasfémia

de entrar à Oração , como fique fobre ti, Satanás.Quà-

fazia o Santo Bifpo Dom do a tentação infiíta mui-

Joaõ Palafox, & outros fer- to , importa naõ exafperar-

vosdeDeos. 2. Sahirfóra me,nem imaginar de mim,
a outro lugar, divertindo que Deos me defamp?.ra:

ainda que feja por breviffi- fenaó levar a Cruz com re-

mo tempo , & tornar logo fignaçaô por todo o tempo,

a atar o fio. 3. Levar efte que o Senhor for fervido,

negocio de mais longe, Santo Hugo Bifpo Gracia-5ar. i.

procurando fer cuidadofo, ncpolitano , Varaõdeemi-^^^*

6ç diligente cm todas as nente fantidade , padecco

obras do ferviçode Deos, cfte trabalho muitos an-

& grande eftimador do tra- nos , & fe na5 vio livre dei-

to familiar com Sua Divina le , fe naõ pouco antes da

Mageftade. fua morte.

-^ P. Se vierem peníamcn* P. Como devo haver- 34
tos de blasfemia,de que mo- me quando na Oraçaõ nem
do fc rebatem? poíTo exercitar os difcurfos

Cooira R. Naõ fazendo cafo do entendimento , nem os

faitfca"
delles por feyos que fejaõ.E afFedos da vontade , & ef-

tofi (1; quanto mais pena me cau- taõeftas duas potencia sco-

^^^^*' faõ , tanto he mais certo fi- mo atadas , huma com tre-

nal de que os naõ confinto. vas, outra com fecuras ?

Ruííino conta
,
que a hum R. He neceíTario ave- ^^"^^

achacado dcfte mal enlinou riguar a caufa donde eík i^vcra

traba-

mia
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trabalho procede , & con- da nofla parte , nao apro^

forme a iffo applicarlhe a
remédio. Pode nafeer de

peccados : & então re-

mcdio. hc chorar a eulpa ,.

& aceitar a pena. De pec-

cados,digo^naò fó Gommet-
tidos de próximo y fenaô

ainda da vida paffada : por-

veitao
, póde-fe entender

queDeos põem a alma neí-

tc eftado
,

para purgalla

comcftas trevas ,.& fecuras.

dos muitos aétos de fiitií-

foçaõ , que tem feito de íi

mcfma
,
pelo que conhe-

cia, & gozava deDeos: &
que he jufto caftigo

,
que a para lhe quebrar os brics , ôc

alma^ a cujas portas efleve demaffada actividade das

© Senhor efperando annos
, potencias. Nifto fe moftra

& annos que Uie abriíCe , & eôc piedofo Senhor como
nao lhe abria, agora efleja huma mãy^ que enfaxa os

batendo às portas de Dcos^. bracinhos do menino, para

& tWç. a deixe eftar de fór que naõ bula m.uito com
ra ^ para que defle modo elles quando tem pouca
purgue feus peccados , & força , & fc naõ coíiume a
íe faça mais. digna de en- acçoens muito rijas , & dei-

trar. governadas. Por Gnde,aíluii

Pode nafcer de faftio> como o menino faria mal
queoefpirito tem cobrado em forcej^ir contra as ata-

3 difcorrer muitas vezes duras , aílim a alma nefle

íobre a meíma verdade , da. eftado naõ faz bem< cm
qual eftá já bem certifica- querer trabalhar com as po-
do. E então fera conve- tcncias ,- &: fó lhe convém
niente pegar de outra- ma? aquietaric ,. & receber da-

teria ^ ou entrar em outro

mxodo de Oração , prece-

dendo neíie cafo confelho

de peíToa experimentada, &:

havendo re (peito a; íe eftc

trabalho dura já ha muito
tempo.

mao de. Deos os bocadi-

nhos, com que a for alimen-

tando.

Me também de advertir,

que muitas vezes nefte ef-

tado a alma entende , maí>

naõ fabe que entende 5 ama

,

Se feitas as diligciícias porém naõ fabe que ama

:

por-
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porque ainda que Deos a to algum em particular. 2* r

naô privou dos aíflos^quc Da íecura tira humildade,

chamamos direitos , de co- & naõ defmayo, nem impa-

nhecer, &amar: privou-a ciência. 3. FóradaOraçaò
dos aíílos

,
que chamamos fente em fi bom animo , &

reflexos, pelos quaes havia promptidaô para acodir ao

de conhecer ,& gozaríe de exercício das virtudes, &
qut conhecia , & amava : & obras de fua obrigação.Tu-

aílim fica a tal alma com do paíTa ao contrario quan-

o merecimento da virtude, do a fecura he eífeito de

porque efte confifte nos peccados.

íiíflos direitos ; &. fem o

gozo , & prazer da meíma §. XI.

virtude V porque efte con»

fiíie nos aíflos reflexos. E P. Aflim como a alma 2 5
ifto he grande bem da ai- padece na Oração feus tra-

ma, porque entaò naõ fe vi- bailios , logra também fua$

ra para fi
,
para comprazer- confolaçoens ?

fe de fi mefma : fenaõ para R. Deos naõ fó he rcr

Deos a quem fó deve agra- €to , íenaó também íuave

:

dar: Revtrten , reverter

e

, Dulàs , ér reitus Dommus

:

m mttieamur te. Rcífto para provar a alma

g- P. Por onde conhecercy comtribulaçoens,&:fuave

que as fccuras íaõ prova ,
para a confolar com íuas

que Deos me faz , c naõ ef- viíítas. Parece que com
feito de peccados ? huma maõ fere , & com ou-

R, Quando faõ pro- tra fára : Percutiam^ ét ego
^^^u^çr.

va de Deos , cofluma haver fânabo* E que fe na efquer.. j^- 39*

osfeguintes finaes. i. Ain- da tem efpinhos , na direi-

da que a alma tenha hum ta tem coníolaçoens: Dele- pfaim.

temor habitual, de que a- ãattoneundexteratua. Por ^ 5.1 j.

qucila fecura feja pena de iffo Job depois das trevas

feus peccados, naõ Ihere- eíperava a luz: Pojt tene-Vhii*

morde a confciencia , nem bras fpcro lucem. E nas al~
'^'

lhe -vem à memoria defei- mas perfeitíí? hç taõ gran-

de
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dcojubiIa,&contentame« que he hum dora-^ que

>

to y que caufaô eftas viíi-

tas, que naõ ha coufa no
Mundo com que fc com-
pare.

3 7 P. Qae coafa he a con-

folaçaõ do Eípirita Santo ?

Confo-
i^^ Hehumafuavidade, de fetis appectes, Sc a m-

è^T^ alegria , & deleite interior, quietação das imagens
, que

íai do que conforme o diverfo fempre fc andao revolvido
^* ''''modo, com que affeiçoa a na fuafantaíia j.&c.

Efpirito Santo communlca^
como prendas dos goftos

do Ceó. Chama-fc paz in-

terior, porque a alma fica

loíTegada y & pacifica , fem
fcntir por entaõ a rebelliao

alma, & os diffcrentes ef-

feitos, quencUa obra , af-

íim tem difFerentes nomes»

Chama-fe uncçaô myflica,

porqiae à fcmelhança de

olco manfamente, & fem
ruido penetra, & fc infi-

núa por toda ^ alma ^ & a

moliifica , & lhe faz expe-

ditas , 6c eorrentes^^ as po-

tencias pam o amor , &
louvor de Deos. Chamafc
gofto da fabedoria^, porque
as verdades v qut a alma

P. CJuantos géneros ha jS
deftas confolaçocns ?

R. Humasferecebem f©

no fcntido ,. outivas fó no
efpirito, outras no efpirito,

& no ftntído juntamentec^

A confolaçaô fcnfivel he

própria doa principiántesy^

& imperfeitos, para ferem,

attrahidos a fervir a Dcos:as

outras faô próprias, dos a-

proveitados , & perfeitos.

A confolaçaô cfpiritual £6^

Deos a pode caufar; a fcti-

cntao conhece , he com fa- íivel pode caufalla também •

bor ^ & &tísfeçaô , & naõ o efpirito.maiigno , & o ef-

fccamentc , como de antes

entendia. Chama-fc ftrvor

de devoção
,
porque a alma

fc acende em amor de Deos,

&cftárendida j.&prompta
para tudo a que Deos or
denar delia.

pinto próprio*.

P. Por onde havemcs diíl
J5^

cernirfc âconfolaçaõ fcnfi-

vel he , ©u naô he de Deos. ? sicacs

iílOf,R. Naõ hc. fácil

porque para*

fc rcqnere o dom efpeckl <^"pí^^2-

fo do Efpirito Santo: gerr deDeo&^qLWe S. PaulQcha- "^^^
ma.

Chama- fc go^

para

o íaber' tazer mxu fca ;

conío!

çaô 111



30 Exercíctos Efptrttuaes^

ma difcrrçao de efpiritos, & laçocns fingidas do cfpiritd

imúta pureza de conícien- maligno
,
géraó trevas , &

cia, para reparar nos movi- cícuridades , fazem -o ho-
mentos , que pela alma paf- mem foberbo ^& impacicn-

fa5. Mas pelos effeitos te , & indócil , & o vaò cn-

^ue nelle deixaõ
,
podemos caminhando para os delei-

invcftigar
, quemfoy o au- tes da carne ; porque noffo

tar deftasconfoiações.Por- inimigo naõ nos offerecc

que as confolaçoens Divi- mel fenaô para disfarçar o
nas mandaô diante como veneno : demandaó à alma
apofentador a humildade: com grande preffa , & im-
va5, & vem5quaHào menos peto

,
que faça, ou deixe de

o cfperamos : eníinaõ, & fazer ifto, ouaquillo, fem
movem juntamente com lhe darem vagar para que
hum modo pacifico , de- o coníulte com a pruden-
licado , & fecreto : deixaô cia ; porque quem quer paí-

a peffoa amiga de tratar far moeda falfa , naõ folga

pouco com as crcaturas , que lha rocem: deleitaó por
mas de condição bem fa- hum modo duro, & grof-

zonada com todos; até a íeiro,& corpo anguftiado,

dor dos peccados que ex- Também he neceffario ef-

citaõ , lie doce; & as lagri- preitar fe a tal confolaçaõ

mas brotaô fem turbulcn- vay caminhando, ainda que
cia , & tempeftade , como de longe,& pouco a pouco,

Aurora que orvalha:© amor a perfuadir alguma couía

,

de Dcos , que caufaó , hc que encontre as Efcrituras

junto com mais refpeito: fagradas, ou que desfavo-

inclinaõ o coração ao def- reça a obediência aos ma-
prezo do Mundo , & de fi yores , & a caridade igual

mefmo, & fazem-lhe fcntir com todos porque tudo íf-

huma igualdade , & indiffe- to hc fumo , que naõ nafce

rença quieta entre injurias, fenaô de fogo infernal.

& louvores , tribulaçoens , C^uando às confolaçoens

& prófperidades. que finto ,
prccedeo alguma

Pelo contrario aslconfo- couía proípera , de que a

natu-



VrãtícaãaOraçao Menial. ji
natureza fe pague, como a- raro com efpiríto muyto
gora,fe me deraô algum humildey& intenção muito
louvor, ou le dey fim a pura, de cobrar forças para

algum negocio , que me ícrviraDeos,ou.deconhe-

occupava os íèntidòs , & ceilo para amallo.

attençaô , &c. he íínal
,
que P. E como fe haô de re- ^4«

mafcem do efpirito,& amor ceber as confokçóes, que o
próprio. Também, podem Senhor enviar na Oração^,

Baícer fcmeihantes confo- oufóradblla?

teçoens de ter os humores R. Obfcrvarey os fe- Como

bem complexionadòs , & o guintes avifos. r. Aceytar nfjf^ç

corpo em poflura defcan-^ a viíita c6 humildade pro-rcccbec

cada, oude fe deleitar o en- funda y & agradecimento. "^
"o'

tendimentocomalguspon- 2^^ Na&açorarfecomopct^cnber.^^

tos novos , altos , & cúria- foa appetitofa
,
que lança

fos: & fuppofta que eftas, a maô: com preífa ao boca-

taesconfolaçôcs faô muito- do que lhe offereccm ; fe-

pequenas,&de p#ucafub- naô reportarfe com. hum
fianciajaos que naô tem ex- modo comedido , & ver-

pcricncia de outras mayo- gongofo , nem engeitando,

rcs, aíiia pequenhez lhes nem affcflando a dádiva. 3,

parece d€licadeza5& efpiri- Naô attribuir o favor a me-
tualidadèo rccimentos próprios, nem

jp. P» Conforme o fobre-- andar bufcando com ame-
dito,naôíeráf(^urapedirâ moria obra boa , que cu
Deos coníblaçoens. fizeíTe ^ íobre que aífenrcj

R. A vida dehum Chrif- como premio ,.aquelk con-
taô he imitar a ehrifto , & folaçaô. ^. Naadcfcançar,
confiíte efla imitação em ou aíTcntan o coração na-
obrar bem^^j&fofrer amai, quclíe favor, deíorrc^ quc^
tudo por gloria de Dços : me eíqueça de bufcsr a:

niflo naô pode haver enga- E)eos,Gonírntandè-me com^
no , & no bufcar confola^ os ft ws dons. 5. Naôcfíen-
-çotns pode haver muitas, dèr com a- imaginaç^& a-

áalví> for em algum cafo ^ella coníblaçaô , vt^Ás^ám-
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'

que cila dá de íi. 6- Naõ via purgativa, que he a dos

imaginar por iíTo que fou principiantes : outros
, quç

mais fanto , & agradável a pertencem à via illuminati-

Deos: antes poffo ^ &: devo va , que he a dos aprovei-^

attribuillo a fraqueza das tados: & outros, que per-

Hiinhas forças efpirituaes, tencem à via unitiva
,
que

ique neceílitaõ de manterfe he a dos perfeitos.

com efte leite doce , & li-

quido. 7, Naõ fazer arro-

jadamente grandes propo-

fitos , nem abalançarfe a

emprezas notáveis : por-

que a graça aufenta-fe , &
fica fó a natureza. 8. Naõ
entriftecerfe , nem pertur-

Chama-fe via purgativa

o cftado, em que a alma
anda purgando-fe de feus

peccados , & dcfterrando

íeus vicios antigos. E por

tanto deftc eftado faô mais

próprios os affedos de te-

mor de Deos , contrição de

barfe ,
quando o Senhor fc peccados , defprezo de fi,&

aufenta. 9. Naõ defcobrir do Mundo , defconfiança

o que paffou pela minha al-

ma , falvo ao Confcffor por

juftacaufa. 10. Ufar dcf-

tas confolaçõcs para a pra-

propria, accufaçaõ, & con-

fiíTaõ de feus delitos, in-

vocação do auxilio dos

Santos , lamentação de nof-

tica das virtudes, efpccial- fas miferias , & outros fe-

mente da paciência , hu- melhantes.

mildade, & pobreza, que

ncceíTitaõ deite conduto

para a goftarmos.

§. XIL

41 P. Quacs faô os afie

Chamafc via illuminati-

va o eftado , em que a alma,

poreftar já purificada da$

mayores treva s de feus pec-

cados , vay recebendo illu-

minações do Ceo , & plan-

tando as virtudes à imita-

dos , que a vontade ha de çaõ de Chrifto. E por tan-

cxercitar na Oração ? to deftc eftado íaó mais

aosque
^' Diftribuemfe em três próprios os affedos de efr

íc cxct- claíTes : huns
, que perten- perança , exhortaçaõ ao ef-

Pia'a5
^^^ "^^^ propriamente à tudo das virtudes , defcjos

QC
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de imitar o& Santos5amor de icndos^que hum naô partici-

Çhrifto Senhor noílo, amor pe muito dos outros : & aí-

do próximo
,
propoíitos de fim íuccede fazer hum prin*

perfeverança, fortaleza nas cipiante muitos ados
,
qeie

adveríidadcs , & outros fe- pertencem à Via unitiva^

melhantes. & hum perfeito muitos af^

Chama-íe Via Unitiva o fedos
,
que pertencem à

citado, em que a alma já Purgativa : & a meíma peí^

rica de virtudes, & iliuílra- foa dentro da meímr^ hora

da com as verdades ,
pro- pode acharfe em eftados

cura unirft com Deos pela muy diffcrentes.

perfeita femelhança , Scrc- P, A matéria defta Me-
.^

íignaçaó, querendo, ou naô ditaçaõ por ventura ha-fe

querendo fó o que conhece de variar conforme fe mur
yue Deosquer,oii naõ quer, da© c&c^ eftados í

E defte <ftado faò mais R. Será muy convení-

propriosos affeíílos de a- ente, que os do ^primeiro

mor de Deos, admiração, eftado meditem no fimjpara

& gofo de luas perfeiçoens que- o homem foy creado, •

}^

infinitas , defejo de íJhedar nagravezadopeccado,nos
rnuita honra , & gloria , Noviífimos do homem , eí-

fufpiros por fe unir com pecialmentc nos primeiros

cUe , huma íanta impacien- trcs , & também nas vaida-

cia da tardança de íua vií- des do Mundo , & miferias

ta^ aniquilação da vontade da vida humana. Os do fe-

propria , & outros ieme- gundo meditem nos myfte^

Ihantes. rios da Vida, Paixaô, 3ç

Nefte lugar fe advirta, Morte deChriftoNoíTo Ser

que ainda que a fobredita nhor. Os do terceiro no$
repartição he doutrinal ,

&

benefícios, & nas perfei-

fcrve para conhecer os pro- ç5es,ou attributospiyinó^.

greíTos do efpirito no ca- Nao he porém prohibi-

minho da virtude , com tu- do
, que às vezes huns íx\^

do na pnixe nunca eftcs baõ, & outros defçaõ a mc~
ires eftados andaõ taõ fepa- ditar em qualquer deftíià

I. Parte. C máS-
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matérias. Também fc ha.de

artender à difpotíçaô , em
que íe acha oefpirito yçonr

forme os diverfos tempos,

& fucceíTos : porque huma
meditação ferve para a oc-

caíiaõ do defamparo, outra

para o tempo da tentação

,

outra para quando acome-

to aigua empreza do fervi-

ço de Dcos , &c. E he regra

geral ,
que fc nâõ ha de vio-

lentar o efpiritp y ftnaõ fa-

5^er como 03 marcantes, que
viraõp pano ao vento,.

§« XIIÍ.

44 P. Em que fóirma fe

podem . exercitar os fobre-

. ditos afFcílos? Tomara al-

guns exemplos práticos^

por onde me governaíTc,

R. Os pios, & erudi-

tos Varõesj João Bona Car-

deal , Ludovico Bloíio, &
Nicolao Avancino fizeraõ

já eíla diligencia. A' fua

imitação propm^cmos aqui

alguns exemplos : adver-

iindo primeiro ao exerci*

tantc três coufás. i. Que
'fcnaó ate a palavras, nem
as efiudc. 2. Qjie o princi-

gio mais effiça^, 6€ gér^l.

E/pniífiaeSy
donde a vontade toma eftes.

movimcntt)s,ou fe accende

neftes, affeítos , he a Fé fo-

brenatural , alTim em com-
mum de todo o que Deos
diffe 1 & a Igreja eníínâ

,

çomo: em particular defle,.

ou daquclle myfterio. 3.

Que, ainda que as obras,

que cada hum faz cm fer-

viço de Deos , faó as que
provaó o amor , que lhe

tem , & naô os affeílos ter-

nos , & devotos : com tudo
naò defpreze efles; que o
cnfayaríc na cfpada prcta^,

o fará depois brigar com
â branca : & ainda que lhe

pareça
, que naõ faz eftes

aiílos com toda a verdade ,

& de coração, naõ deíani-

me , que de cada vez os fe*

rá melhor..

FORMULAS^
ou EXEMPLOS
DOS AFFECTOS,

jíãõs de Fé^

I.f^ Rcyo Senhor c5 fir-

V--ime confcntimento

de meu juizo , que tudo

o que por vofla fagrada bo-

ea.diffefíes , tudo o que nas

Efcritu-
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Efcrlturas Santas nos revê- mil vidas para dar todas:

Jaíks tudo o que pela Igre- mas eu aceito o fivor , ain-

ja Cathplica nos enfinaites

,

da que me conheço indigno

be^verdade, he certo ^ he de me quereres para ofEcio

indubitavd : faltará o Ceo, taô honrado,, como he tef-

& a terra ; & a minima def- temunhar a voffa Fé ; &
tas verdades naó fera faili- já fcy ^ que quem me der

da. o ofticio , nic dará os cabe*

2. Se tftas verdades faô daes da graça neceíTarios

erro , ou vós , Senhor , vos para ella*

cnganafleSjOu nos enganaf- 5. Senhor meu JESU
tcs ,

porque he certa que Chrifto ,
para eu íaber que

vós as diíTeftes. Mas affim eftais real , & verdadeira^

como impoffivcl he que mente no Santiífimo Sacra-

vós
, que fois infinita Sa- mento , naõ me faõ neccf-

bedoria 5 vos enganaíTeis, farios os olhos da cara, ca-

& vós , que fois infinita fo que vos defcobriffcis ^

Bondade , nos enganaffeis

;

nem os milagres , que por

?íGm he impoirivel naõ fe- efte m>fterio tendes obra-

rem eftes myflerios verda- do, nem os cfFeitos, que cx-

de. pcrimentaò as almas perfei-

5. Que ha Dcos hum tas, que vos recebem: cu
na fubftancia,trino cm Pef- tenho por onde o fey com
fpas 5 que a fegunda

, que mayor certeza : porque a

he o Verbo Divino , fe fez Igreja , a quem vós o enfi-

homx , & padeceo por nós

;

nafles , mo cnfina,

&: tudo o mais que pro-

feçamos no Credo , he mais /IBos de Efperan{a.

certo
, que o que vem os o-

ihos , apalpão as mãos , & a i. Na bondade , & mi-
razaõ natural convence. fericordia infinita de meú

4. Senhor , fe levais Deos , & nos merecimentos
goÃo de que eu dê ávida ^e ícu Filho, & meu Se-

em teflemunho deftas ver- nhor JESU Chriflo con-

dades
, peza-me de naõ ter fio^que hey de a'ícançar .0

C ij fim,
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fim, paraqiic elle me creou^ Deos
,
poffa nflentar ftguri

minha eípei^ança ;. em vós y

que unicamente lois o meu-

refugia, o meuvaledor, o

meu ampara
^. Senhor JESUS, vó»

vieíks aterra evangeUzar/

o Rcyno dos Ceos: & hav

vendoencomendados vof-

que hc vello , &: gezallo

eternamente , & que me lia

dç dir graça para eu fazer

da minha parte boas obras,

2. Meu Senlior JESU
Chrifto 5 fonte de todo o
meu bem^ :^ nenhum bem
^uero , nem- cfpero , nem
nefla , nem na outra vida-, fos-Apoftolos , que prégat
fenao da voffâ maõ , ôc pe- fcm o mefmo a toda crea-

íavoíTa mao: em vós uni« tura , vos recolheíks ao*

camente ponho toda minha Empyreo y promettendo
confiança : bem. fundada^ tornar na ultimo dia: ago-

vay ; defcança coração em ra. Senhor, cu protefto, que
teu Deos, que as fuás mi- aqui eftou cíperando^ que
fcricordias naò tem nume- tm-neis., & cumprais tudo-r

ro, nem as fuás promeíTaç^ vinde, bom JESUS, vin-^

fallencia. de já, naõ- tardeis tanto:

5* Dcos açoutado, Deos & em quanto tardais, naõ

cuípido , Deos crucifica- permittais
,
que a alampada^-

do ! Deos morta, Deos a- da Eé , &. caridade fe me
lanceado ! • Quem naô ha de apague y antes refplandeça'

confiar nefte Deos, que me mais com o exercício da&.

ha de dar tudo o que mo boas obras»

for neceítário para minha
falvaçao ? Mâs que me caf-

tigueVíi^^s que rae leve ao

inferno antes de acabarfe- i. Senhor; porque vos

me a vida preknte' , nefte fois quem fois , hum Deos-

Senhor confio , como fe já de infinita bondade, per*^

tivera nas máoso que pre- feiçaô, &: fermofura ,,hc:

tendo com as efperanças, minha vontade firme , 6c

determinada antepor voíTa*

honra ,, & gloria 5 & .bene-

plácito.

Aãos de Amor deDm.

de qu'

Folgo, &alegro-me
í fó cmi vós r njeu
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placito a todo o bem crea- dos che} os de coraçoens, Òc

do. Amo-vos^ Senhor, mais coraçoens cheyos de amor í

que a minha vida , mais amor voffo mais fino, &
que a minha honra , mais abrazado

, que o de todos

que a minha alma , mais os Serafins.

que a minha faivaçaõ, mais

que todas as coufas area-

das , & poífiveis : & me ale-

gro muy de veras , muy

4. Viva o Empcrador

potentiffimo de todo o U-
niverfo; viva,& reyne no

meu coração 5& nos de toda

dentro do coração , de que a creatura capaz de conhc-

vós fcjais taô Santo,taõ Po- cello , & amallo : viva por

deroíb , taô Giorioío , taõ fcculos de feculos ,& aiém

Bemavcnturado. da eternidade : abaixo Co-
2, Meu Deos , meu A- roas , abaixo Poteftadcs , &

mor, minha gloria 5 minha Principados; adoray-o to-

feiicidadc , & todo meu dos 5 porque fó elle he San-

bem : quem vos amara quâ- to , fócUe Senhor, íó ellc

to vós mereceis fcr amado! he o Aitiflimo ,& digno de
Oh fe de mim , & de todas infinita gloria , magnificen-

as creaturas fôreis taõ ama- cia , & acatamento.

do 5 quanto em vós mcfmo,
& para todas as creaturas

fois amável

!

3. Oh íc como o in-

cenío íe derrete nas brazas,

a fubflancia toda de mi-
nha alma fe derretera em

5. Amabiliffimo JE-
SUS, Filho de Deos, &
verdadeiro Deos , Filho de

MARIA Santiflima , & ver-

dadeiro homem : prezo me
teades com voffa ineftima-

vel fermoíura; & eu foi-

puriíTimos affedlos de vof- go com eftas doces prifóes>

ío amor
, para incenfar o & as eftimo mais que fe

pé de voffo throno ! Quem lograra todos os Senhorios

me dera que todos as arcas do Mundo : folgo de fer

do mar , todos os átomos voffo efcravo , comprado
do aí 5 todas as Eftrellas do com voffo Sangue , marca-

Ceo , todas as folhas , & do com a voffa Cruz. Vós
flores do campo foraõ M4- paramim fois cariíEmo , ôc

I. Parte. C iij muito
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muita, muito agradável^ & tudo em vós eílá bem
porque tod^ íois belliíli- empregado ,& eíTa Coroa
mo 5 & iniiito:^ muito para de Emperatriz. de todas as

defejar.Entre tantas almas, creaturas parece que vos

que de veras vos ama5,dig- vem nafcida. eu ainda que
nay-vos de contar a minha: indigno, terey atrevimento

têdemaiseftaem voffo fer-

viço, 6c fervi-vos delia para

vos louvar y & amar , &
para tudo o que delia qui-

zerdeso

Amor a MARIA
SantiJJima,

I. Quem haverá, que

de amarvos , a vós fobirá o
meu afFeíio , em. meu co-

ração vos farey hum lugar,

o melhor que, eu puder y

eu. viverey perpetuamente

lembrado, de que vós íois

Senhora da. minha alma,

& caufa de minha. alegria.

2. Que pura! Que inno-

cente! Que humilde! Que
ame a Deos , & naô . ame a fiel! Que prudente, & mag-

Máy de Deos, a Efpofa de nanima , & picdofa , &
Deos , a Filha primogénita conítante , & compaíTiva !

de Deos? Senhora : para Quanto lirio
,
quanta açu-

vós naò ferdes muito ama-
da de todas as creaturas,

naõ havíeis de fer hum mar
de graças , hum, thefouro

cena ! Como recendem ! A-
qui pafla. o Cordeiro de

Deos: vinde affed:os de mi-

nha alma , & íeguio-o para

.

immenfp de virtudes , hum

,

onde quer que for,

Ceo animada, onde as per- j c Baila , Creatura mi-

fciçoens íao mais
,
que no lagrofa

,
que tiveftes poder

Firmamento as Eftrellas 5 para attrahir oVerbo Divi-

naó havieis deJer fempre no do feyo do Eterno Pay!

piedofa com os peccado- Bafta que foubeftes encan-

fCS , fempre liberal com os tar a ira juíla de todo Po-

neceíTitados 5 ; naõ havieis derofo com hum. Faça-fe

de íer MARIA,
tuio ifto fois

,

confplo , de quí

Mas pois

& eu me
o íej-iis

5

da VDÍla boca ! Attrahi-me,

Senhora
.,
para que vos ame,

encant^i-mc p coraçaõ,para

que
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que de tudo o mais íe ef- creou para tanta gloria íua:

queça 3 &: fó de vós fe lem- bendito quem íe determi^

bre. nou a íer fruto do teu ven-

4. Oh MARIA glorio- tre.

fííKma, oh MARIA Se-

nhora de cxcellente fermo- jlmor Jo próximo.

fura? digne-fe voíTâ Magef-

tade de pòr feus clemen- i. Amo a todos meus
tiííimos olhos nefte humil- próximos , & a cada hum
de fervofinho fcu y como delies, como a mim mefmo:
fazenda que he comprada todo o bem , que para mim
com o Sangue de feu Fi- quero

,
para ciles quero

:

lho; & alcancc-lhe defte Sc- tomara ler lufficiente para

nhor a graça de íua devo- remediar todas íuas mife.

çaó , & amor: porque íeria rias , 8c trabalhos da alma j

coufa indigniílima naó a- & corpo: abomino^&retra-
mar o íervo a fua Senhora^ to tudo aquillo^cm que por
o vaíTalío a fua Rainha, o obra, palavra, cupenfamê*
peccador a fua Advogada

,

to ofFendi a qualquer de
& a creatura â Mây de fcu meus irmãos. Day-me vós,
Crcador. Senhor , luz para o conhe^

5. Oh grão milagre da cer , & graça para o emen^
Omnipotência de Deos! dar,ôcíatisfazen

Oh obra digna da fua maó

!

2 . Senhor,que nos amaC-

OhCreatura,que m.ais agra- tcs,fendo nós voíTos inimi-f

daíie a Deos , que todas as gos , & nos mandaftes amar
creaturas! Todo o género a todos por amor de vós:

humano te ame , & louve, day a todos meus proximoá
& honre ,& fírva , 6c adore, voffa graça , & gloria ; dajr-

& magnifique : pois todo lhes tudo o que lhes con-^

o género humano te he de- vem para que mais vos fíiN-

vedor , naô menos que de va5, & amem. Trazey à
hum Deos humanado. Ben- luz de voffa Fé os Gen tiosí,

dito feja quem te encheo à uniaó de voffa Igreja os

de graça : bendito quem. te Scifmaticos , ao cftado, cie

C iiij voffa
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YoíTa graça os peccadorcs

,

porque fó cftes faô voflbs

ao fervor de voíla caridade inixriigos obftinados , &
os tíbios , ao Ijume de voffa nunca o poderáô deixar de

gloria a todos,eípecialmea- fcn

te as almas
, que penaó no 4. Declaro , Senhor, &

Purgaíjoria ConfoUy os proteflo
,
que efta he mi-

attribuladosjalleviay osen- sha vontade ^ ajudando-me
formos , amparay os pcrfe- voffa graça

, que a nenhum
guidosj foccorrcy os tear p^ximo meu quero ter a-

tados, mantendo os pobres^ vcrfao , nem inveja ,. nem
& famint05> acodi- pela caur a mínima fombra de ódio

:

fa das viuvas y & órfãos:

vós foís o remédio de to-»-

dos , & a todos podeis , &
delejais fazer bem: fe eu

firvo para iiiftrumeto vo£-

de nenhum quero tomar
vingança ynem que outrem
a tome: petdo-Q todos os

aggravos
, por mayor^s que

foítem; & para todos meus
fa ncfta obra , eu me affcr irmãos defejo a mefma fc-

reco com todo o coração* Heidade, que para mim: ifto

5. Defte affcâo de ca- porfervirvosav^s^qucai-

ridade a ninguém, excluo, fim vos agradai

nem os que me foraõ ingra- 5. Conccdcy-mc , Sc-

tos , nem os que faõ meus nhor , amar a meus proxi-

inimigos , nem os Hereges, mos., naõ com a íiõgua , &
Turcos , & Jiideos : a todos palavras , fenaó com a ver-*

geralmente abraço, & meto dade, & obras: para que
nos feyos do meu coração, tudo o que eu quero que
porque vós , dulciflim©JE
SUS,, mení Meftre, & Se-

nhor, aíSm o mandaítes , Sc

cncòmendaftes, Scfeman-
daíleis que amaffe aos mel^
mos Demónios n até os

ufem comigo, uTcl cu com
clks.

1. Senhor Deos,Trino,

Demónios ariíáira-, porque &Uno:porli3rdes vós quê

vos o mandáveis: mas fó fois, & porque vos amo,
çfíâs aborreço, & abomino, & eíUmo íobre, todas as

cpuías,
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1

coufas , me pcza de tedo o bre todas as coufas.

coração de vos haver offen- 4. Quantos peecados^

dido : proponho com voffa Quam feyos
,
quam repeti-

graça de nunca mais vos dos, quam incxcuíaveis!

offcnder : dos peccados que Por palavra, ohra,& penfa--

contra vós tenho commet- mento, contra hu,& outroy

tido, vos peço perdaó, & & outro penfamento! Diã-

efpero alcançallo pelos me- te de voíTos olhos,dcpois de

recimentos de raea Senhor tantos bcncficios , & valen-

J£SU Chrifloi

2. Clementiflímo Deos

:

quanto me peza de haver-

vos agravado ! Fiz mal:

havey de mim mifcricordia»

do-me defles mefinos para

ofFendervQS ! Quem dará

lagrimas a meus olhos , &
dor a meu^coraçaô ? Gran-
de miferia foy a minhal

Defde a prefente hora naô Porém mayor mifericordia

quero quebrantar mais vo£- he a voíTà. Eu fUmo tèdos

fe Ley : naô quero confen- meus peccados no mar de
tir mais peccadb algum: "^offo íàngU6,,& os quei-

antes qualquer tormento

,

ma no incêndio de voffo

qualquer infâmia ,. a mef- amor. Peza-me por ferem

ma morte , o meímo in* ofFenías volTas.Nun^ca mais

fcrno, doque tornar a of- defprezar voffa bondade:
fender voffa Bondade. nunca mais affanhar voffa

3. Meu Deos : juítifE- Jnfliça : nunca mais fcr in-

mamente cftais indignado grato a voffo amor^

contra, mira
,
pois vos of- f . Veja voffa Magefta-

fendi taô< gravemente. Já da,^íe ha algum remédio

reconlieçoí, que fiz mal, & para que o naô tenha offen-

diffo me arrependo ,-&pro- dido: que fc o ha, & eu
ponho firmemente emcn-
darme. abomino, & detefto

todos íTiCUs peccados
^ por*

que faô offenfas de voffa

Mageflade , a quem ç\\xtxo

daqui por diante amar fc*

poffo darlho , aqui cfioH

para tudo o q^^e de mira

quizcrdes fazer : fe efías ofi-

fcnfes fe:apagaõ €011) f^ef»

gottar o langue de minhas

v^easj^fgoitc-íeatè a? ul tiíp.a
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ping-í,: Te pode desfazeríe

ò m:il que tcoho feito , com
eu perder o ler 5 embora

^

finiquile-íe.VIas bendita íe-

ja a voffa Mifericordia, que

o fangue que por mim der-

ramaíks , & as afrontas

com que envikceíies , &
quaíi aniquiiaftes voffo fer,

tem virtude (&c cilas fó tem
efta virtude) para de talmo
do apagar todos os pecca-

dos , como Te nunca foraõ

vCommettidos.

jíccufa^ao de fi tnçjmo,

1. Oh quanta foy até-

gora a minlha negligenciai

Como efpcrdicey o tempo
concedido parame conver-

ter , & scmendar ? Como
reíifti aos auxiiios de voíTâ

graça, & me fiz furdoàs

vozes , com que me chamá-
veis ? Errey como a ove-

lha que fe deígarra. Que
tenho que dizer, fenaõ, que

fou miícravcl;& em que

tenho que efperar , fenaõ,

em que fois mifcricordio-

fo>

2

.

Pequcy diante de vof-

fa preíença , diante de vof-

íos olhos commetti a mal-

E^irhíicteSy l

á:xdc^ para ferdcs iuftíficai

doemvoífos juizos^&ía-^

hirdes vencedor.

3. Eis-aqui efiá o que
tornou a crucificar voíTo

Filho. Eis-aqui,a mais abo-

minavsl ,&ingratacreatut-

ra de quantas a terra fuftenr
ta 5 & o Sol cobre: nem o
pofloj nem o quero negar.

ConfeíTo minha maldade:
ncnhua defculpa tenho que
aliegar diante de voffa Juí-
tiça : minha culpa , mi*
nha culpa , minha máxima
culpa.

Confufaí própria^

ié Naõ fey , Senhor^

como tenho cara para ap*

parecer diante de voffa Di*

vina Mageílade. Sc meus
peccados foraõ Ie\es , fc

foraô poucos ^ fc najceraõ

íómcnte de ignorancia^íe o

ofítndido naõ fora meu
Redemptor

,
que morreo

por mim5já o pejo rora mais

tolerável. Masay de mim,q
faô graves , & muito enor-

mes5& repetidos muitas ve-

zes, & diante de meu Deos,

^ue me comprou com a íua

vida em huma Cruz ! Oh
que
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quevergonha efta^que con-

fufaõ ! Montes cahi fobre

mim , & efcondey-me, fe he

poílivcl , da face de meu.
Dcos.

2. Que diria de mim o
meu Anjo da Guarda^quan-

do me eftava vendo ofFen-

der a: Deos ? Em que con-

ta eftaría eu no conceito de

meu. Senhor JESU Chrif-

to , que he â mefma hon-

ra , decoro, & fantidade?

Ah pcccador cego, ingrato,

& infame ! A q^uem fervias!

Ao Diabo, em lugar de fer-

vir a Deos ? Por certo era

bem acertada troca : tal foy

a dos que efcolheraõ a Bar-

rabás.

Desconfiança defi

I; Peccador : ainda que-

res mais experiências de

tua fraqueza, &inconftan-
ciá? Acaba de crer, que
de ti naõ podes nada, nem
levantar dòchaõhuma pa-

lha , fe Deos te nao ajudar.

Es eftatua cô pés de barro

:

fea pedra de qualquer oc-

cafiaõ tetoca,eftás desfeito

em pô : es canna frágil, que
qualquer vcntOí a dobra líc

açao MentaL 43.

te fundas em ti , edificas fo-

bre area,ôc cm vindo a tem-

peftade padecerás ruina».

2. Oh quanta miferia,

quanta fragilidade
,
quanta

ignorância ! Nao tem chaõ

efte poço: parece que íou

om.nipotente para o mal:

dos três inimigos da alma

cu próprio fou o mais pre-

judicial, &mais continuo,

& mais. aftuto y & sífim

íou pcyor que o Demónio:

quem fe fia de fi , bem íè po-

de fiar do Demónio: & f

e

do Demónio ninguém po-

de fiarfe, m.uito menos fe

pode fiar de fio

3 o . Quantas vezes pro-

mctti a; Deos emenda , &
quantas lhe faltey ? Quan-
tas tenho começado, & tor-

nado a trás em meus pro-

pofitos l De hua hora para

outra finto o coração mu-
dado mais facilmente ,

que

as folhas fe mudaõ com o

vento. Eu íou: o que lou-

camenteimaginava de mim
que era hum grande ho-

mem, & eftranhava os de-

feitos dos outros. Oh. que
cegueira

!

4, S EilippeNeri dizia

de; íLnefle : ícntido : Eftou

dtíef-
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defefperado. E outra vez: fez até meninos defpreza-

Senhor,guardaivos de mim, i^m os Rcys , & tyrannos

que a chaga do Lado vo la com todo5 íèus tormentos ?

fareymayor.Sc o Senhor íé- A graça de Dcos. Quem
tia de fi ta5 baixamente

,

faz em tantos Santos
,
que

que devo fentir eu ? o coração humano feja a-

migo da Cruz , da afronta^

Confiança em Deos. & do defprczo ? A graça de

Deos. Oh graça de Deos

,

1 . Alma minha ,de que como es poderofa ! Tu fe-

te turbas
, porque te defa- rás a penha viva , fobrc a

nimas ? De ti naõ podes qual edifícarey minhas pre-

nada: mas com a graça de tençoens , & affentarcy mi-
Deos , que te conforta , tu- nhãs efpcranças.

do podes.

2. Alma minha : tens Temer de Dtos.

grande Deos , & para cujo

poder tudo he fácil ,& que i. Antes quero fugir

eícolhe as couías fracas para o inferno , do que ver

para com ellas confundir as orofto de Dcos irado. As
fortes: em nome de Dcos palavras que fahem da fua

huma funda te baila contra boca , faõ cfpada cortadora

hum gigante : mete-tc nas de dous fios , que pene-

mãos de Deos, & ficarás tra até oefpirito; & hum
convertido de canna frágil rio de fogo abrazador

,
que

cm aço firme. Quem con- tudo lhe deíapparece dian-

fiou nefte Senhor , & fahio te.Em prefença daMâgefta-

confundido ? Se queres que de defte graô Senhor as co-

Deos te ajude muito, confia lumnas do Ceo fe eftreme-

ncllc muito. cem.Quem vos naõ temerá,

3. Quem fez de pcrfe- oh Rcy Soberano ,& Omni-
guidores^Apoftolos? A gra- potente? Quem eícapará da

ca de Dcos. Quem fez de voffa ira , ou quem fe pode-

Publicanos , Euangeliftas ? rá defender de voffa jufta

A graça de Deos. Quem indignação ?

2.Hor-
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z. Horrenda couía lie

cahir nas mãos de Deos vi-

vo. Naò encrds, Senhor,

em juizo com YoíCo fervo:

que de mil perguntas, &
cargos., que me fizerdes^

naò fabercy reíponder a hu
ma , nem diante de vós £t

juftiíicaránenhum vivente.

VoíTos juizos faó hum a-

byfmo grande, & balia fe-

rem voíros,.para ferem juf-

tificados..

3. Nâõ temas ,. alma

minha, os potentados da

terra , que o mais que po-

dem ístzcY cora poírmíTaõ

de l^eos , he tirartc a vida;

teme aquelle. Seníior ,. que
pode iançar tua alma, &
corpo no fogo eterno. Oíi

Senhor, por amor. de vós
meímo- vos rogo me nao
lanceis de voíTa prefença^

nem rireis de mim o vcffa

Eípirito Santo. AtraveíTay

com voíTo fanto temormeu
coração,. para que me nao
affafte humponto de voír:^

Difprejo defí.

ít Quem foH eu, quem
fuy y.quem íerey , &: ^ue

'ãçcw MmííaL 4y
poíFo fcr ? Fuy nada , foa

iodo, ferey bichos , ScpoíTo

fcrpeyorque o inferno.Oh

de quantas miferias eftou

cercado cm corpo , & al-

ma ! Oh fe a maõ de Deos

me nâõ fuftcntara.por mo*
mentos

, que monflro de

abominacoens fora

!

2;, Que tens de bem ,A1'-

ma minha , que nao rece-

beffes de Deos? E feo re-

cebefie y de que teenfjber-

beces, como íe fora pró-

prio ? Para que te enganas

comtigo meíma ? De que te

©mpmas, & tomas orgulho^

tu que naõ fabes fe agradas

ar Deos ,. ôc íabes- muito
bem que o ddfagradafte , .&
offtndcfte graviiTimamcn*

tc^ Nada es,nada pódes^ na^~

da vales.

3. Ouzas a levantai?

©ihos para : o, Ceo , . tu quo
por miíerÍGordia< de Deo^
nao ardes já no infeirno^

Ouzas a tomar vãagíori^

diante de Deos dos donsf.

&. mercês do mefmo I>eos?

Na ftía cara furtas a honrar

aomeímoDcos^r Quem es

tu diante de Deos ^ Que
fentirá eft® Senhor de tíf.

<|\ie conceito farl do; m^
pougiii-
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pDuquiâack , 6c mifcriar^ iitulubitavcl , como Te fora

Pois acafo podes tu íer ma is d:aFé.

narealidade, doque es/ios 5. De verdade o meu
olhos deDeos? Olha para lugar he aos pés de toda»

ti^naôfujasdetcverHoef- as mais creaturas. Muita
pelho do dcfengano : co- mercê me faz quem me in-

íihccc-te, & aíícnta por hu- ] uría , quem me defpreza

;

ma vez que es nacia. Jhe obra de juft iça , & de

4. Bem confiderada a mirericordia \ de juítica

,

-verdade, naô ka em mim porque defpreza o deíjpre-

Goufa Tãa , ainda depois fivel 5 de mifericordia, por-

que Deos me allumiou. que me ajuda a conhecer-

No amor de Deos, ôc do rneporefife. No ponto, cm
próximo fou hum regelo, que eu imaginar outra cou*

& para o meu amor pro- íà, vou perdido,

prio íbuhumabraza viva: ^^ í.. ; > , . <i

íou diligente paraas coufas De/prezo do Murido* ^

do Mundo , dekuidado
para as do Ceo : a minha i . Oh como faô vis , i8c

Oraçàõ naõ tem de Ora- defprefiveis todas as cou-

çaô mais que o nome, a mi» fas terrenas, quando po-

íiha penitencia hc de ami- nho os olhos nas celeftiaes!

gos 5 nas acções naó ha mo- Bem confiderado o Mun-
deftia , nem nas palavras do , fua grandeza he pe-

difcriça5,nem íobre o cora- quenhez; fua abundância,

faõ vigia, nem nos fentidos pobreza; fua fciencia,igno-

freyo.Como me Icmbraõ os rancia j fuás alegrias , trifte-

aggravos , &como cm me zas3 fualuztcevasjfuafeli-

tocando algum dcfprezo^os cidade, miíeria: aqui a hon-

monfes de minha foberba ra he hum pouco de fumo

,

fumcgaõ/ Ondeeftáaquio a fazenda he huma pouca

fundamehto para prefumir? de terra , & a vida he fervir

Na5 he ifto fer vil , & dcf- à corrupção,

preíível ? Para mim efte 2. Paffa o Mundo como
ponto devG íer taò certo,& figura , & todas as cou ías^

que
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que nelle ha

,
por momen-

tos fe mudaõ. Vaidade de

vaidades y ôc tudo vaida-

de : fó o amor de Deos

47

Imitação de Chrifto,

I. Já que meu Deos
foy taô mifcricordiofo para

cora^.os homens
, que os

quÍ2: eníinar peia própria

peíToa^ de feu dilediffimo

Filho , êc para iíTo o man-
dou à terra , & o propoz
por exemplar de todas as

virtudes: cu. quero ^ me-
dourado , no íím lhe amar- diante a fua graça^aprender

gao as fezes: quem feco^ por eíie exemplar. EUe dif-

ira de tuas flores
,
por íe, que era caminho , ver-

baixo o lafíimaõ os cfpi- dade, ôc vida: pois fe eu

p

nhos. Baila já de enganar- crcyo como verdade:, & cf-

mc comtÍ20 : naõ quere- pêro alcançallo como vi»

permanece^ Sc o premio,

que noCeo nos eftá prepa-

rado,

3. A Deos Mundo : na-

da t€U me enche os olhos :

todo es huma mentira ar-

mada de infinitas mentiras.

Quem bebe do teu cálix

comtigo
mos mais paz y nem de ti

cfpero couíà
,
que me fatif-

faça.

4. A fima coraçaôc: lá

noCeotcns os bensverda-

deiros
, para que fofte crear

do. A terra naõ he fcnaô

da
, quero também íeguil-

lo como caminho.

2, Efte he o caminho ^^

alma minha, naó tens que
bufcar outro. Oh comohe
direito, & feguro,-& cheyo^

de luz! Eâze conforme o
lugar de trabalhos, demu^ exemplar, que te he moí-
danças

, de infirmidades ,. trado no monte Calvário

,

ôc vas certa de que agra-

das a Deos, O Eterno Pay
deu tcftemunho no monte
Thabor de que efte era feu ^

Filho , que muito ihe a-

gradava ,^ qnc ouvifío^

mos a íuâ vozo Gavir a fya.

•wz Ire fcgw a fua doy*

trina:;

de mentiras , de defgraças,

ignorância, malícia^ Scpec-
eado, & tudo vem a parar
na morte,& em hum incên-

dio univeríal^em que feha
de abrazar o Mundo. Só
quem o im) conhece, o efti'^

ma.
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trina ; fcgue a íua doutrina, com morte taô afrontoía

",

& agrvndai:ás .a Qcjos. . taõ publica , taó cruel ! Ef-

3. Repara, que nenhum earnecido, infamado, def-<

Santo ha , nem houve,mem amparado 5 & tudo pelo ar-

ha de haver, que naõ ca- dentiílimo amor, que te-

xninhaíTe pelos paíTos da V£ aos homens !. Alma mi-
imitação deite Senhor: & nha,que te demandaòcftes
quanto melhor o imitarão

,

exemplos? Em que obriga-

mais Santos , & perfeitos ^aõ te poexn i Deves ícr

foraõ. Por certo naô eflá mais humilde ,
que o pft

efte original efcondido a da terra, deves crucificar

teus olhos,eftando manifef- o teu amor próprio , deves
to aos de todos : olha tam- amar ,& fofrcr a todos , de-

bem para clle , & vay lan- vcs íer Saoto : atégora iiaã

^ando as tuas linhas como cuidaíle Jiiflo , como fe

^udercs,que elle te ajudará, ehriílo viera cnfinar as pe-

Vés como he pobre de ef- dras a qucbrarem-fe, & naô

^irito l Pois naõ fqas affèr- a ti que quebres de tua con-

radoaos bens da terra , nem diçaõ, detua dureza. Ainda

ainda aos dons de fua gra- lie tempo de começar:appU-

ça. Vcs como perdoou as ca-te 5 & começa,

injurias? Pois naõ deícjes

Jtu vingança. Vés como £u- Oferecimento dos mereci^

gio das honras? Pois para mmtos deCh^iJlo afcu

^ue as bufcas ? Vés como Burno Pay.

toda fua vida foy trabalhos»

& Cruz ? Pois naõ tenhas i. Omnipotente Eter-

horror à Cruz, & abraça- no Deos , eu vos oíTereço ,

te com os trabalhos, líte he confagro , & dedico todas

íer Chriftaõ na fubftancia, as obras , & trabalhos , que

&; naõ fóm.cnte no nome.

.

i^offo diledilíimo Filho ^

. 4. Deospoftoemhuma & meu Senhor J E S U
Cruz! E por aquelles mcf- Chriilo obrou, & padcccp

mos a quem honrara j & fi- por voffa gloria , & noíTá

zera tíiato bem;! Elpirando falvaçaõ; aplaquc-fe voffá

jufli-
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jiiftiça com ò íacrificio def- fronta , & cançaíTo quando

ta Hoíiia punífimâ, íantiífi- levou a Cruz pelas ruas de

ma , & preciofiffiina. Jerufalem entre dous la-

2. Senhor, voffa Mageí- drocns, daquelle defampa-

tade foy íervida de darme ro quando íe queixou na

a íeu Unigneito Filho pâ- Cruz : tudo vos ofíereço

ra me cnfinar, remir, & como facrificio^que encheo

fâlvar : agora eu o torno a píeniflimamente todas as

dar a voffa Mageftade
,
pa- medidas de voffo agrado,

raque por clle, nelle, & Agora, Senhor, ponde os

com elle receba toda a hon- olhos no Filho innocente,&c

ra , & toda a gloria. perdoay ao ícrvo peccador^

3 Eterno Deos.Princi- ^ j ^^ £>^^^^
pio lem principio , cc Pay ^

de meu Senhor J E S U i. Que correfpondcn-

Chrjfto : porque fcy que cia terey com meu Deos
âs obras de voffo Filho vos por tantos , & taó grandeí

faõ infinitamente mais a- benefícios
,
que me tem fei-

ceitas, & agradáveis, que toí Nenhuma outra pode
as de todos os Santos jun- darlhe a pobre creatura, ífr-

tas: eu vos ofFereço todos naõ o reconhecimento def-

os merecimentos defte Se- fes mefmos benefícios com
nhor , defde o inftante cm coração rcdido, &: afFedluo-

que encarnou , até o inftan- fo. Infinitas graças vos íc-

te em que efpirou na Cruz: jaô dadas pela inefFavcl ca-

kmbrayvos da fua pobre- ridadc, & dignação, com
za , manfidaõ

,
paciência,& que tratais eftc fervo inútil,-

caridade : lembrayvos de que naô merece fenao cftaf

'

íeus trabalhos cm todo o ardendo nos infernos. *

difcurfo de fua Paixão ; da- 2. Senhor: fe eu qui-

quellasanguftias do Horto, zera contar as mercês que
daquelle íilenclo diante dos me tendes feito

,
quando

Pontífices ; daquella doí, Sc acabara de as contar ? Vós
pejo quando foy amarrado me creaftes à voffa imagem,
à columna 5 daquella sè^ & fcmelhança, vóti medéf-

I. Parte,
' D tes
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tes hum Anjo y que me a-

companhaíTe , & defeodtf-

fe, vós me alumiaftes com a

luz de voiTa Fé, vós me
chamaftes com, mifericor-

dia , & efperaíics com pa-

ciêjQck y vós me farais a

alma com voíTa graça , vós

me íuftétais com voffa Pro-

videncia, vós medais voíTo

Corpo, & Sangue,& Alma,

& Divindade noSantiífimo

Sacramento da Altar , vós

me convidais para viver còr

vofca eternamente no Cco

:

mõ ha hora^nem momento,
cm que me naõ eitejais fa-

zendo bem Oh que bom
Deos! Oh que Bondade taõ

fina , tao de/intereíTada

!

Bemdito feja y & louvado

,

& magnificado para fem-
pre vaflTo nome : gloria , ôc

honra, & louvor vos feja

dado p©r todas as creatu-

ràs, por toda a eternidade:

tomara, que o meu coração

fora infinitos corações
,
pa-

3^a vos íacrificar rodos em
agradecimenta de tantos

bene fidos.

jímpijlafaÕ própria.

j. N.adaío%nadvapof-

E/piritmeSy

ío , nada valho. De nada
fuy-creadp , & em nada me
tornarey , tanto que me
foltar a maó de Deos. Sem
o auxilio da graça do Ef-

pirita Santo nem o nome
de J E S U S polFõ tomar
na boca , dç forte

,
que me

aproveite , nem hum fó:

penfamento bom poíFo fa-

zer , íe Deos mo naõ infpi-

rar , ôc n>e ajudar a fazei-

lo.

2í, Que fou eu a refpei-

to da redondeza da terral

Naõ apparece o meu fer

Que he a terra comparada:

com o Firmamento ? Hum
pontofinho. Qu^ he o Fir-

mamento comparado com
o Empyreo í Outro ponto»

Que he o Empyreo compa*-

rada com a Immenfidade

Divina? He como íe naõ fo-

ra. Logo que ícrey eu na

prefença de Deos, & que

vulto fará o meu fer diante

de íua grandeza infinita?

Sou mada , & fc pudeffe fer,

menos que nada. Como fe

atreve o nada a preftimir

de fi diante do infinito

Ser?

3. Se- as minhas obras

(no cafa- quç alguma del-

hsy
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Ias, ou. todas foraòbois

)

maõ todo o poder , &
íe puzeffem apar das que gloria , & Senhorio dos

fizeraô os Santos 5 que cor Ceos,& terra, o rendera ao

teriaô , ou quem poderia pê de voíTo Real Throno

:

olhar para eilas ? E fc ap- porque fó vós fois Senhor,

pareceffem diante das vir- fó vós fois digno/ó vós íois

tudes de MARIA SantiíTi^ o AltiíTimo^que vive ôc rey-

na fem principio , fem fim,

& fem mudança.

1. Faça-íe em mim , de

mim , & acerca de mim , ôc

de todas minhas coufas , a-

gora,Sc fempre, no prof-

pero , & no adverío voíTa

fantifíima vontade : Fiat^

Fiat.

2. Difpondedemim^Se-
nhor , como Senhor que

por feculos de feculos : glo- fois , & muito ao voíTo be-

ria ao Padre , & ao Filho , & ncplacito : riaõ fòu mexi,

ma Senhora NoíTa^ como
ficaria corrida minha po-

breza? De verdade fou na-

da: quem me fazfofpeitar

o contrario, me fazhuma
grande traição. AíTente-

mos nifto: naõ nos levan-

temos do noíTo centro,

jídwâçalè,

I. Ao Rey dos feculos

immortal, & invifivel, hum
fó Deos , honra , 5c gloria

ao Efpirito Santo, aílim co-

mo era no principio, agora,

& fempre, & por feculos de

feculos.Amen.

Proftrado ante o aca-

íenaõ voíTo : voíTa he a

minha íaude , & vida , vof-

fa a minha fazenda , &
honra ^ voffos os membros
de meu corpo , & os fenti-

tamento de voíía foberana, dos , & potencias de minha
& incomprehenfivel Ma- alma , voíTo he tudo o que

2.

geflade, vos adoro, reco-

nheço , & confeíTo como a

fupremo Senhor meu , & de
tudo o que tem fer.

3* Se tivera em minha

fou , & valho , & poffo íer,

& valer : obray como íor

mais agrado võíTo;' &'fa-

zey com' voíTa graça que

efla mibhá entrega 'íejá de

D ij cora-
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coração > 8c de verdade.

3. Naó quero outro

querer , 011 aaõ querer , fe-

naõ o voíTo; nada me liic-

ceda como eu intentar, fe

cu intentar couía
, que-

vos naõ, agrade : naõ fe una
a voffa vontade com a mi-^

nha 5 a minh^ fe una com.
a voíTa : & de tal forte íe

una y que fcja humafó von-
tade.

4, Quem reyna
,
qusm

vive , Alma minha? Reyna
Deoá , & vive Deos : & tu

es a quchasdefervir, &:o-

bedecer morrendo a tijpara

queDcos viva em ti. Pode
haver mayor dita para ti

,

que fazei^s a vontade de
Deos ? Bom he , Senhor , <>

voíTo CÍeo 3 mâs melhor bç
a voíTa vontade.

5. Para que fou cu crea*

tura> íenaõ- para fazer a

Tontade de meu Creador ?

Para que fou barro, ícnaõ

para tomar a figura
, que

me quizer dar o mcii Artí-

fice y fcm GontradizeHo?

Para que fou membro de

Ghrjfto,fena5 para me unii?

com cíhx Cabeça l E para

que fou ovelha fui, íenaô

|íira fcguir a voz do rae»

E/pirit/iâeSj

Paftor.Façafe em mima v5^

tade de Çhriflo : Fiai , Fiata

Louvor de Deos,

I:. Louva , alma minha,,

a teu Deos : louva, exalta^

& magnifica fcu admirável

Nome por leculos de fecu-

losa Oh quam bom he

Dcos.em fimeCiio , Sc quam
bom hepara ti! Suas per-

feiçoens íàõ infinitas , fcu&.

benefícios para contigo faó.

innumeraveis. Vinde todas

as creaturas , que habitais

na terra , & debaixo do a-

byfmo , UQ Ceoy& fobre as.

alturas ; vinde , & fervi de

linguas para engrandeGer a
voffo Autbor, & de cora-

çoen^pâra o amar.

2. Bendizc, alma mi-

nha, a teu Deos.,. & todas-

minhas entranhas, louvem.

fcuSanto Nome» Oh quam
podcrofo he

,
quam fabio,.

quam jufto , & mifericor-^

diofo y que immeníb,. e-

terno, & immutaveLComo
he fecrcto em fçus confe-

fbos, fiel em. fuás promef-

ías, verdadeiroxm íuas pa-

lavras ^terribel cmfeus juí-

zos, fuavs em fuás com^

muaicaçoens-, & íanto.em

todas
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todas fuás obras ! Zela , & Senhor em tudo ! "Sc pre-

naò perde á paz ^ dá , & mia , dá-fc a íi mcímo: fc

Hâo perde o domínio 5 caí- caáJiga , dá hum inferno pa-

tiga , & naô perde o amon ra fempi^ : fe ama ^ oíFcrecc

To4o he olhos pára conhc- feu peito a hum a lança , Sc

cer, todo mãos pai'a obrar : dá a bdber íeu Sangue ,& a

nenhum lugar^ ckige, & comer feu Corpo. Toda a

com todos os higares fcpe- vida de hum homem
,
que

nerra: nenhuma duração o feu inimigo , lhe eflá efpe-

fuede ^ & todas as durações rando que fe converta , &
poíTue em hum íó indiviíi- por hum Ecza-mc,fe efquc-^

velfem principio, fem fim, cc de todas íiias injurias,

fcm fucccíTaõ^ou mudança* Abrio a mao , & femeou o
Cheyos efíaò osCccs^ôc ter- Ceo de eftrcllas : acenou ao

ra da Magcíiade de íua glo- mar,& retiroufe encolheu-^

ria , feja o Nome do Senhor do as íuas ondas : aíToproii

bêdito por feculos de fecu- na &cc do homem , & fi-

tos. Amca. cou à íua Imagem. Com
3 . Oh grande Deos , & huma palavra fua foy Uni-

louvavel infinitametcl Que vcrfo , o que era nada , &
podera render à voíTa fer- o poder todo do Univerío
mofura^êc bondade a mini- naõ pode fazer huma fó

ma parte dos louvores que arcíta : com o madeiro de
merece! Se todas voffas per- huma Cruz efcalou o in-

ibições faõ ineffaveis, & in- ferno , matou a morte , &
comprehenfiveis ; louvay- rcfgatou o género humano,
vos avósmeímo,quc fó vós Tanta grandeza!Tanta ma-
comprehcndeis voíTa bon- geíkde ! Tanto myfterio!

dade , fó vós conheceis o Coufas taõ inopinadas ! E
que em vós mefmo tendes, fempre mais , & mais!

Naõ ha dar fundo aos feus

Âdmraçaí dagrandeza abyfmos. Os entendimen-
ie D(os. tos mayores , fe por mercc

fua conhecem algua parte-

Oh quam grande liecfie zinha de fuás grandezas,

. I. Parte, D iij nreaõj
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ai^ao ; 5c fc querem levan-!

tar o voo j cahcm opprimi-

dos , & ccgOá dó cfeuro

refpbndor de fua gloria

<

Milhões de Efpi ritos Ange-^

licós cftaò fufpenfòij €1?) lua

vifta y &. lhes fica infimta

por comprçhcnder. Alma^
para grandes çpufas foftc

cfeada ! Quera he como
Dcôs ? Encolhe-tc quanto
puderes cm fcu acatamen-

to ; vcncra-o com. profuii-

do filencio , ^ fogeiçaõ

rç|ididiffima,

- ^M^ àevèr a DeoSc

• límJ

í^ilJ Oh íummo bem, , &
iiítimo fim,,para cujo logro

fuy crcado > Deos meu y &
Senhor meu y obje<ílo de

minhas, efperanças » & al-

yo de meus deíçjos f Por

YÓs chamo y por vós anelo

,

2Li yósi fijípiro dç£ie: títe

profundo valledc. mifcrias,

dnde vivo dfcfterrado de

voíTã; prefença V fc hc que

hiin defferrado de. voffa

prcfençar pode dizdrfe ,
que

vivcy pois a fuá- vida cbn-

íifte fó na voíTâ viílaõ Oh
qtE^ndf^: chegarey a lograr'

eftí viíh , & cfti vida > VL^

EfpirittíMSi 1

da eterna , vida benfiavcn-*

turada., vida , viva I

2. Oh ouem me conce-í

dera azas de pomba
, para

voar , & defeançar em vós

!

Que fçrmoíos , & aniavcis.

íaõ.Yoffos tabemaeulo3,Se-

nfcor Deos das virtudes I A
minha, alma anela, & deA
falece por entrar nas Vof-*

fas moradas. Oh quanda
çhçgarey a apparecer dian^-

te de voflb rofto ! Que te-

nho eu na. terra , & ainda>

no Cea, fora de vós^Dcos
do meu coroação ^ & todo-

meu bem eterno ! Abre-'

viay , Senhor , efle prazo ;

'

que aefperança quê fc dila-

ta y afftige a atóa : moftray-

rac voflb rc^o,&fereyfat-fí

vo : moÔraymc: vòffa gran-

de miftricordia , & day-me

;

o fim de minha fáivaçaõ.

j.; Oh fe hoje neíle dia,,

oh; fc agora ncfte ínílante.

, me chamáreis para vós í

Oh fe foára a voíla doce^

voz em racu^ ouvidos, Sc,*

me diíTcreis : Lev^nta-te , t^

alma , & da-te prcíFa
, que

já paíTou o Inverno,& tem-

pefiade. do$: trabaibos , &,
hc checada a Primavera do

. defcaoça: vem do deíerro,

vem^*
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vèm 5 & íerás earoada : co-

rfeo <me alegráía , ainda qu€

fóii indigno de tantobem

!

Como nada d<5 Mundo me
fizera falta -5^ nem de-tença!

Como voara mais veloz a

voffos j^és^do^wç 3 Agwia

àfua preza J

4. Meu Deos : inquie-

tó ei% <> meu coração cm
quanto naó defcança chí

vós: vazkeftá a minha d-
rha , em quanto vós a naõ
encheis-: a minha alma
he eítàmpa de voífo rofto,

& b voftb rofto be fcllo

darrtínhaalma^ quccouíà
pôde '- ajuftaríe com a €ftan>-

pk'^, ftnaô o mefmo ídlo

,

qufe ia figamu ? finque coufii

pôde éiichér á -minha ai-

fnàvíéríâ& a luz de-voffo

f-òílaV' que a formou? Oh
fdte ' (fe òtiro , ou íello

pfréGlòfiffimo da-Santiflima

Tvindade;;-vinde , & rcfor-

ííiày V vinde , & enchey';

Vinàeftgç-ajuílayvos à voffa

•tftampa. . ^ .v

• 5v Meufocosí^naôtar-

líéís tanto; accclerayvos, &
tifâyíTie defta cerra de mi-
íem^: moirrá €U pára -vos

Vcr< , '& veja-vospara-^iver

èternèmentc.Oh vida ítícIí--

nçai Mental. yj
ta , acaba dç morrer

, para

que e%i comece ra viver a

vida viva. JC>€Ícjo ver vot
fa fermoíura jídclcjo aicaii-

çar a minha origem , defçr

jo bufcar o mca- centros

vós fois mar ,& eu fou riov

vós íois centro^ ê<:;eu.lou

pedra : oh entre ja rfte m>
noícu mar , ache efta. pe-

dra o feu centro/

Dtfejas -de padecer p$r->

amor de C^rtftQ. ..

'

• •
• -^ »

-'<>

-I. Quenv diflcra , Se-

nhor, que na voffa vÇn^
fe encerrava .tanta fuavida-

dc ,iBc doçura yiias voías*-

firontas tantJa honra , & na
vbffa pobreza taõ incftima-

veis thefouros-? Oh quan-

to* Va! huminflantedceítíar

crucificado com JESUS.

5

Indigno fou -de tjbff^i glo-

ria : ( h€ touía clara )! mas

he taó grande gloria a yof-»

fa Cruz , <]we por m^is itv^

digno me . julgo da voffa

Cruz7 que da voffaGlQría:

: 2. Oh quem pudera^.?-

pertaí bem dentro do corta-

ça& os voffos efpinhos :%-
, dcira fer que:(.-ainda .^uehc
xxútcrm^ /pegafi5&m ;.,.,&

D iiij dèf-
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deíTem flores para vosador- dudciramente he viver : yç--

nar o leito. Oh quem eo- nbaõ fobrç mim todos os,

meçára a fcr voíTo difcipu- tormen^sdoAftinda^Sc da
lo 5 naò dcícjando nadada inferno ^ eom tanto, qim
que fe vc com. os olhos y fe- a0im yqs agrade,.

»aõ o padecer comvofcjO,

por voffb: amor. €ompayxao das piné^

3. Oh almamínha : que de Chrifio.

cftranha cfpedacuio he ct
tc que jeftás vendo naquclle i. Ninguém houve tob*

monfc! O Filho dè Deos bom JESUS ) que aco-

€m huma Cruz> pregado de diffe por vós diante de vof--

mãos,& pés 5 manando-.íios íps accufadores ? Ninguém^,

de fangue 5 nu,, efcarne- fe lembrou de, voíTos be-

cidc^íc vituperado' Qiic fa- nefieios 5, & maravilhas ^

zes j cm que te occupas, Ninguém reparou no vof*

por onde caminhas atégo- ío rofto , em qtic cftavaa

ra ? Naò ha outro caiDÍnho rcfplandecendo a caridade^

íenaô a Cruz : efta deve fcr a manôdaõ , & a. innocenr

s tua companheira infepa- cia? Todos pregaraãabo^
lavcl por toda a vida^^eflc ca para dcfcndervos , to*

o teu thefouro y ateu eftu- dòs folfâraô as Imguas pa-

de, o teu amor, & a tua ra cdummarvos? Qh eo-

gloria. mo cftais dcfcmperador

4. Senhor ^ fc o rcpar- Hum Difcipulo vos ven-

tirdcs comigo das voílas de, outro vo&ncga^ & to-

penas , vo, las pode alleriar^ dos vos fogem : o voflb Po*

éay-me das voffas psnas, vo , que havia tant-es fccu-

da voíTo cálix , dos voflío^ los efperava por voSy cftc

defamparos. Vós íabeis o voscondena^fentçncea,,&
que eu poíTo^ que hc na- crucifica: coríc por certo

da: mas vós podeis fazc;» que fói&Rey fingido^ hy-

que cu^poíTà tudo ::; vamos, pocrita , malfeitor, ôí amor
& ni«>rramí05 camvoíco> tinador do- Povo : & voífo

que morrer comvofco>ver- Eterno Pay dlífimula. Oh
D51I-
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Culciflimo JESUS ^ oh toda a redondeza da terral

manfo Cordeiro de Dcos, Oh fe na terra íe fizera a

oh Alrria da mimha alma

!

vontade de Deos como no
Dcixay-me tornar para o Ceo! Quem pudera impc^

meu naò fcr , donde me ti- dir huma íó ofifcnla fua eora

rafles, & naó veja cu tal todo o fangue de fuás veas!

efpcdaculo. Melhor cftou Quem clamara por e0as

comtigo, oh Sol, que te praças: Homens a quem te^

cfcurccefic 3. melhor efíou méis , íe naó temeis a Deos?

comvofco-, oh pedras, que E íe naò amais a Deos,. a.

Yos quebraíles, do que com qucin amais i Senhor , vós

os coraçocns-humanos , que que podeis y ponde o remcr

à vifla de hum. Deos eho- dicconfolav as almas, que
lando, & clamando, naò vos querem bem,. íàntifi-

fe quebraó,naõ fe derretem cando voíFo nome , day ^
cm. lagrimas , naõ fc cxha- voíTo nome muita , muita

laõ cm fufpiros» gloria.

. Zdõ da hcnra de Dm. Longanimidade.

Aonde cííais crcaturas, t. Porque dèíhiayas , ai-

que fc vos naõ dá da hon- ma minha ? Por verte cheya^

xa de voílo Creador ? Só a de pcccados ,- cercada de
caufa de Deos ha de fer a mifcrias,,perfcguida de inir

mais dcfamparada ? Todos «ligos? àipoffivel he feres,

bufcaõ o que hc ícu , & tao peccadora , taõ miíera-

ningucm o quche dcJE- vel, & t^õ fi'aca, quanto^

SU Chriflo ? Oh quem D.eoshcSanto,$cmifcricorf-

pudcra meter fogo em to- diofo^Sc Óinniporentc: dcfr

dos os coraçocns dos filhos via os oJlios de ti>.& cmprcr
dc Adaõ ; fogo , que os fi- ga-os cm teu Deos ,& rcccr

zera voar à íua esfera ,qu€ beras confortx>.^

Be dar gloria a Deos!Quem x. Confiày, Ei]hos,dífr

vira o nome de Deos ca- fe Chriíto JrESUS a. feus

tihecido 5& rcljgeitado p<)r Difcigulos J coníiay ,
qn©:
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cu venci ò Muado. Oli co- tem poder, nem gra^a^ liem

mo h:;cçrt<>,quc tis vitorias clemcncia? Elle te fe^: <ie

<íc Chrilto faô a coníian- barro ,cfperavas (^tíoíTes

'^ci das peccadoríTs ! Venceo de diamante? Torna-te pa-

'Cíiriiio o Mundo , ven- m Deos> que o amor de

ceo Qf' inferno , venceo a qua^uer paynaô canina taõ

'morte, venceo o peccado; depreíTa
,
quanto mais o

6 riaõ poderá vencerte a de Deos. .

ti ^ & fazer
,
que venças 5. De que dcfanimas?

'tudoí* Porque as difficuidades laò

3. Diiata o coração ,& tnuitas , & cada vez dcfco-

pirá o dilatares , vaza-o do bres mayorcs ? Dcos te aju-

amor próprio , enche -o do da^ <juc hc mayor qike to-

amot- de Dcos 3 que o amor das- Obra tu íemprc , mas
-de Deos he o que dilata os <]ue feja pouco,& poucfo: fc

^coraçoetis y & o amor pro- tc^ encolhes , & cruzas as

prio o que o aperta*. Deos mãos, fazes ogoíioiía tens

hcimmenío, mete a Deos inimigos: o aperto de co-

em teu corãçaõ ,& terás hu raçàô para nada ferve: o teu

coração immeníb. auxilio vem de cima , vem
4; Gàhifte" outra vez ^ò Senhor y que fez oCco,

^tm- tuas ^míférias antigás? & a terra : nao eftendas;o

'•Míiis ant-igas fòõ em Deos temor às difficuidades-, qac

'jasfu:ismifcrícordias:&pa- haõ de fobrevir: obra lio-

-ra vires a tàhir nas fijasmi- ' jc, ^^ à manhãa Deosdabc

fei-icordias, permit-tio Dcos o que íefá: ^baftalte a ctt-

•que çahiffes nas tuas mife- da dia a íua malitia: ale-

rias. EíTe és tti : què menos ^rá-te cm Deós^ & eile te

éfperavas de ti? 'E cfte he dará o quê lhe pedir o teu

D2o^ rqiie menos deVes coraçáõ: 05 Sarrtos
,
que;íí-

•cíperardelle ? Tudèímajras zefaõ coufas admiráveis

,

por veres
, que es quem '<jraodèc^rné,8cftngucco-

trai 5 & naã te animaS' por 'Tríú-ta] mas âjudár,a5^fe de
íàbcr

,
que D íos hc foc^c Deos c^tambe^Tí tiveraõ pcc-

-fe m^^re foy ?
Já' Deos

-^ náô cadois- 5
-'
§c- imperfeiçaéas

,

mas
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'

masprocuraraõ fcmpre fa- rnifcricordlaconio pro-

zerlhcs guerra.

Eíics- &5 òt principaes.

aftcdos
5
que a alma pód^f

exercitar a feu modo, con-

forme o pedir a occafiaôy

& o ajudar o irrvpujfo cfo'

Efpiritó Santo
,
que: hc o

ximo. V

Sofrimento das injurias i

moleftiasy h. caUimnias.-

Penitencia fcm indifcrtp-

ções, ne exterioridades.

Perfeição das obras ordiná-

rias de cad*i dia.

David^que fâbe tocar eftas! Dcvcçaõ com o Santiíli

cordas da eithara interior mo Sacramento,& MA-
com grande íuavidade^ & RIA Senhora noítii , 5c:

CO o íneu Anjo da Guar-
da.-

Maníídaõ , & afFabilidade

na trato com os proxi--

mos. :

Gonfiança cm Dcos^,& def-^^

confiança de mim pra»

r.prio: :

P. Que coufas feô , as LiçaÔ attenta: de livros Ef-

quc devo propor, ou affen^ pirituaes.

tar:comijgana\Òraçaô,para Moderação da língua , &
depois exccutalíás ?: precedépdo a eonfidcra*'

: R. As particulares, a oc^ çaôâs palavras; •;

%tx^^l eafiaã, ScneccHidade dcca-; Temperança na mefa , ea-'

dcftreza. Agora paíTemos

dos afFexflos aos propofitos;

que era a outra obra, qíie

dizíamos pcrtecer ao exer-

cício da vontade..

§. xiy;.

45

Fíutoi*^

que pc.^;j hum lhas. cnfihará. Ai
demos _ . .. -

tirar da gctacs ,& cm qúc uao pâdc'^
Oraçaõ bavei-pcrigo

, pódcm fçrar
figuintcs» .: . . .

Frequência de Sacramen*
tos com dirpofiçaõ-

Mortíficaçaô do^ íentidos).

í juizQ^, Sc vontade pro^
pria.; :

Exercicia da& òferaál de

ma, vertido y&c,

E outros femclhastH. Mns"

importa^^ínao ' propor mm'^,

tás^'coufts juntxis s;
porq^ie

e<3ftuma fttv' caufo^ de ? Wíi;^.

nhunví¥ ís ciim prj r. :Por ©Of

de feria aGertt-ídor- ffiáuzixy

eíics xíriítes^ a' aigmis. aináa^

mais'geraes-j 'CÒm qiie" íç ti--

daíTc fempre^ & que aten-^

f:.adoSc:.
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cados clles enriquecem por

hiima vez a alma.

46 ^' Qií^^s podem fer

ciies?

il. Os trcs feguintes.

I. Andar cm prefença de

Deoá. 2. Fazer guerra ao a-

inor próprio. 3. Trazer o
coração humilde , & quis-

to. Todia via fe o exerci-

tante acha
,
que por ferem

cftes frutos taõ géraes , fe

naó applica a eiles como
deve, & deixar paíTar as

oceafioens de exercitailos :

mais útil lhe fera propor

couías particulares^ & apa-

nhar ao dedo efpiga , & cí-

piga , vifto que naó pódc
abraçar , & fegar muitas

juntas.

^7 P. Quando a alma pa-

dece efcuridadc , & defam-

paro interior, he tempo de

affenjtar comfigq algus pro-

pofitos ?

R. Naó proponha , nem
altere cõufa alguma , ainda

que lhe pareçaó refoluções

muito úteis , & bem fun-

dadas. Faça como o cami-

nha nte
, que onde anoitece,

alli pára,até tornar a luz do
dia 5 & entaó vê por onde
põem os pés.

Efpiriíuaes^ ''

P. Eftes propoStos haó o

de fer das virtudes confidc*'*

radas em geral-, ouhavemos
de defcer a cafos particu-

lares-? Como agora: bafla

dizer : Proponho de fer

manfo , ôccafto: ou te ne-

ccffario dizer : Proponho
de fofrer,& diífimular a Fu-

lano tal y & tal aggravo

;

Proponlio de evitar tal , &
tâl encontro perigofo ?

R. He neccffario defcer

a cafos particulares^confor-

me a conrdiçaó , cílado , &
neceílidade de cada hum:
como faz o hortelão , que

encaminha o rego para o
Iciraó , ou canteiro, que

cftá mais feco. Porém as .

matérias da ira ,& contra a

caíiidade , tiraó-fe defla re-

gra, & he neceffario fazer

os propofitos muito em
geral , 5c abftradto ? vigian-

do entre tanto; naó íal-

tc algua faifca no coração

,

porque cftehe pólvora, &
imbos aquelles vícios faõ

fogo.

P. Donde procede a^^
inefficácia , &: pouca firme-

za de noíTos bons propofi-

tos ?

R. Multas «ftumaS
íer
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far as cauías. Primeira : faõ naõ convém 5 ou por dema-

os mais hábitos contrários fiadas para as poucas forças

às virtudes que propomos, de noffo eípirito , ou por

os quaes fazem^ pendor na occafionadas à vangloria y

alma como em huma balan- naô tendo nós fufficientes

ça, & haõ de vencer em alicerces de humildade ; ou
quanto, da outra parte lhe por anticipadas a outras

fiaó puzermos mayor pezo mais neceíTarias , que a boíi

de obras boas , ou daquelle ordem pedia campriffemos

mefmo género , ou de cari- primeiro. E difpoem a pie-

dade de Deos.. dade Divina por meyo dcf-

Segunda : he a confiança ta inefficacia denoíTos pro-

de nós mefmos, com que fe- pofitos
,
que o edifício vá

çretamentc imaginávamos, mais íblidGv& feguro, &
que nolTas próprias forças leve nos fundamentos as

nos haviaò de tirar a paz, pedras que convém ,& que
&falvo: & quem finca o eftas caldeem primeiro, que

pê no barro, que muito £e affentem outras. Por on-

que eícorreguei E íuppof- de , hum grande fegredoda

to que hua peíToa diga com vida efpiritual , & digno de

a boca (& lhe pareça que fe notar ,.he ,
que a alma

^

também o diz com o cara- nem vá mais de vagar , nem
çaõ) que de fi naõ pode maisdepreíIa,doqpeacon-

nada ,& fó confia na ajuda duz a grsça de Deos: 6c

de Deos: as mais vezes fc nem deixe eftar na arvore a

engana- por falta de conhe- fruta já madura , nem cui-

cimento próprio :& a pro- de que ha de madurccer à

va diíTohe
,
que quando ca- força^ de.a apoUsgar ,;(enao ^

;

he , & falta a feus propofi- com o Sol.

tos , íe defalenta , & entrif- A quarta eaufa he ,. que

tece : o que naofora ,,fe fó quando fe nos oficrece ce-

em Deos confiara. cafiaõ de pôr por obra os

Terceira: procede tam- bons propofitos ^ naõ reco-

bem depropormos coufas», Ihemos a virtude do eípiri-

quc nopreíente cflado nos to
^
que anda já diffipad^

com-;
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extcrioridades. Se por fuás perfeíçoens infinlcam as

perarmos hum pouco, pu-

xando pelo coração para

dentro , & requerendo a

Deos íeu auxilio , melhor

íucceíTo lograremos,

A quinta , hc a inconf-

tancia natural do coracaõ

humano ,
que: Nunqnam

in eodemjiaíu permanet : 6c

eftabelecello he próprio da

graça , a quem devêramos

ter recurfo mais continuo.

A fexta , he a impugna-

ção do inimigo commum, o

qual fabc , que fe nos dei-

xar ir pondo pedra íobre

pedra , brevemente nos

achará murados.

tas, convocando todas as

creaturas
,
para que me aju-

dem 3& reconhecendo íem-

prc, que he mayor que to-

dos os louvores, que lhe po-

dem dar injSnitos Mundos,
fe os houvera.

P. Como fe faz o OíTc-
recimento?

R. Comprchende duas gíFc

coufas. Primeira ; Oííere-

cer ao Eterno Padre os me-
recimentos de feu Unigé-

nito Filho , & tudo o que

5'

rc-

to.

50

por fua gloria , & noíTafal-

vaçaõ obrou , & padecco

:

ofFerta que devemos faacr

com grande confiança, &
cfpirito, porque he de in-

§. XV. finito agrado para Deos,

Difto íe poz acima hum
Rcftao por explicar exemplo ^ em quanto o of-

as ultimas três partes da O- ferecimento era affedlo par-

de grz-

raçaó, convém a fàber! Ac
çaó de graças , Offereci-

mento , & Petição : 6c pri-

meiramente pergunto
5
que

coufa he acçaô de graças ?

R. He agradecer a Deos
NoíTo Senhor os benefícios

geraes , & particulares, que
de fua liberaliíTima maò cõ-

tinuamentc eftou receben-

do : & louvallo por iflTo , &

ticular
,
que também oc-

corre no difcurfo da Medi-

tação. As obras de Chrifto

poiTo ajuntar às àmiust May
Santiílima , & de todos os

Santos.

Segunda,- OfFerccer a

Deos todas minhas pala-

vras , obras, d^ penfamcn-

tos (efpecialmenteaqiiella

praçaõ
,
que ao prefente

tive)
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tive) para honra, & gloria ce

,
paz dos Príncipes Chrif-

do mefmo Senhor y dedi- tãos. Pode pedir pelos que
cando a cfte fim todas as eftao eni peccado mortal

,

forças de minha alma , & que noffo Senhor ostire de

corpo , todas as operaçoens taô miferavel eftado : (& fe

de meus fcntidos, & po- juntamente eftaõ moribun-

t^ncias, & tudo o que íou, dos, he a mayor neceílída-

poíTo ,.& valho : qae para de, que íe pode çonfide-

lhe íer de algum agrado, rar) pelas Almas do Purga-

devoajuntaJlo, &comoin- tório, pelos Chriíiãos ca-

corporallo com as obras de tivos em terras de infiéis,

Chrifto. pelos innocentes cí^lumnia-

fir P. Que coufas hey de dos, & affliélos
,
pelos pays,

pedir na ultima parte da & filhos, & bemfeitores,

Oraçaõ ? &c. & por todos aquelles ,

o que R» Efta pergunta fize- a quem por qualquer titu-

harç- j-ao osDifcipulos a Chrif- lo eftá obrigado; & aqui

pidira^ to noffo Bem; & o Senhor cntraõ tabem os inimigosj^

Dcos oa ih^s fatisfez, enfinandolhes porque nos ajudaõ ao exer-
o^aça^

a Oração do Padre noffo: cicio das virtudes , ao def-

na qual íe enccrraó íete pe- conto de peccados, & abor-

tições,as melhores, & mais recimento do Mundo. Pa-

acçitas a Deos, que pode rafi pode pedir períeveran-

íer. Com rudo, porque nef- ca na virtude y graça final,

tas fete íe incluem virtual- & boa morte y aquellas vir-

mente outras muitas, pa- tudes , que mais lhe faô

rece fera útil defcer cada neceffarias para agradar a

hum a elpecificar o que íua Divina Mágeflade, luz

mais defeja ,, & neccíTita para n-aõ fcr enganado no
que Deos lhe conceda para caminho da Oraçaõ r& tu-

fi , & feus próximos em gé- do o que o Senhor vâ, que:

ral , & particular. Pode pe- lhe convém , & he ncGeffa-

dir pela exakaçaó da ígre- rio para fe unir com eile

ja , propagação da Fé, a- por conhecimento; & amor
Gcrto^ do Summo Pontifi- perfeita



64 Exercidos
P. E dos bens tempo.

*^ raes, ou bom fucceffo de

ficgocios que me encom-
mendarem , farcy também
memoria ?

R, Prefcntarey a noíTo

Senhor a minha falta , & as

de meus próximos , & en-

tregarey tudo nos braços

de Tua paternal Providen-
cia , certo de que tem cui-

dado de nós , quem provê
até as formigas , & que dos
males fabc tirar bens para
fua mayor gloria, & noíTo

mayor proveito,

P. Qiie condiçoens de-
''*' vem acompanhar a petição

para fer cíficazjou impetra-

toria ?

ConJi- R- Asfcguintes. i.Ha
^otns de eftar em graça de Deos

fmpcí" ^ P^ff?^ que pede. 2. Ha
iratoria de pedir cm nomc dc Chrif-

ciõ!*
to

, & fundado em feus

merecimentos. 5. Ha dc
pedir coufa, que naõ feja

contraria à honra de Deos,

&: falvaçac das almas. 4. Ha
de pedir com humildade, &
refignaçao na vontade dc
t)eos. 5. Ha de pedir com
confiança , & perícverança,

ainda que veja que fe naõ
fegue logo o defpacho.

fto

EJpirituaesl

Para excitar efta confían.

ça aproveita trazer primei-

ro à memoria a promeffa de

Chrifto noíTo Bem
,
quan-

do diíTe: Eu vos aíHrmo,

que todas as coufas que na
Oraçaõ pedirdtSjCredequc

as recebereis , ôc fucceder-

vos haõ: Dtcõ voOss , om-M^rci

ma quacunque orantes pe/í-
"*^^

tis ^ credite quia accipieíis^

& evmient vobu. E outra

vez defpedindo-fe de feus

Difcipulos na ultima Cea :

Tudo o que quizerdes pe-

di , ôc fera feito : §luodctm* Joí>n.

que "ueluerttiipeíctts , &fin ^^- 7-

Võbis, Ifto he humthefou-
ro incrível, de que poucos
íc fabem aproveitar : por-

que faõ duas letras de cre-

dito aberto , abonadas com
a verdade do Euangelho,

& paíTadas fobre a Omni-
potencia do Padre , & cor-

refpondencia de feu amor
infinito com o Filho.

§. XVI.

P. Acabada a Oração ^^
com todas as fuás partes,

refta algúa diligencia mais

que fazer ?

R. SeráutiliíTimo fazer

ainda
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Biii^en ainda três cóufas, i.ReGor- íçi\o pio de meu coração,

cias <i'i«dar o fruto que tiramos da Eftc Exercido bem con-

mlTãe Meditação , renovando o tinuado , he hum atalho gõ-

f^zcr arti propoíico • de o pôr por o- pendioíiffimo para
^ cliegar

oft^^hrã, 2. Tomar alguma jacu- a grande fan;iiliaridade com
'latoria ,

para uíar deila DeosNoíTo Senhor^ 6c hu-

no difcLirfo do dia. 3, Pedir ma negociação occulta,com

a bençaõ ao Senhor, & a que fe enriquece a alma de

MARIA Santiífima ,& feu todas as virtudes. E tem,

favor para aquelle dia,& to- além das mais excellencias

,

dos os que nos reftaõ de vi- efta ; que como he breve ,&
da. E feito ifto , nos levan- fácil de manejar ,. em todo 9
faremos da Oração ; naõ lugar , 6c tempo fe pode çc^

deixando porém apagar o gar dcllc
,
quantas vezes o

fogo do Santuário , que eípirito quizer, 6c Deos o
devemos ir cevando com a ajudar. Mas adverte- fe, que
prefença de Deos , 6c jacula- efte exercício de per fi , fem
torias. a Oraçaô permanente de ca-

-g P. Em que coníífte cfte da dia , naõ baftarâ para le-

exercício da prefença de var a alma à perfeição.

Deos? P, De que modo poffo 5*7

Exerci
^* Confiftc cm dous confidcrar a Deos prefcntç^

cio da aílos. O primeiro he de 6c que me cftá vendo? j
prcfcn Fé , pela qual creyo q Deos. R. PoíTo coníiderar â Prefcn.

Deo/. cftá preíente vendome, 6c Deos dentro da fubftanciag>-
cpnhecendomc ^ ^ dando- de minha alma , cpmo recp- iíi^a^^i,

me o fer ^ a vida ^ 6c o movi- Ihido em hum palácio : cu ^^^^^^ 7
mento. Segundo , de amor, mim dentro de Deos , como^^a*" d"''

ou de qualquer outra virtu- os peixes andaò no meyo do" p^o^

de : pelo qual íignifíco ao mar: ou a Deos no throno ^"^^jf
mefmo Senhor

, que o amo, dos Ceos , como lugar cípe-
ou defejo amar , ou lhe dou ciai de fua Glória: Epoffò
graças , ou lhe peço perdaó também naõ forniafteprç-
dc meus peccados , ou lhe fentaçaõ alguma na mínha
infmuo qualquer outro af- imaginação : Xenao íirnpleí-'

'F
'"•''

'mente
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' mente por hum ado do cn- ao Cco com força a ferir a
tcndimento renovar a Fé, coração de Deos. Dclkmo-
dc que Deos eftá aqui aon- do de orar uíavaõ muito os

de eu eflou,& em toda a par- Padres do ermo : & he ra-

te.Erte ultimo modohc mais zaõ, que todos ufemos (ca-

defeaiaçadó , & mais folida* da hum ícgundo a medida
mais defcançado

,
porqiic da graça <]uc Ekos lhe con-- .

naõ depende de formar ima- ceder) pelos grandes pro-

gens, que peia continuação veitos que traz comíígo, È
vem a debelitar a cabeça: feláooutroprifioneiroem'

inais folida, porque fe fun- hum caíkllo fc çomtefâtava

da na pijra verdade , do qiie com atirar fcttas para aquet

hc ícm miílura das minhas k parte onde ficava a fua

. fantazias , & modos , ou de Pátria^ muito=mais razaò he

outra qualquer imagê 5 fup- qu<? os mortaes
,
que efla-

poflo que verdadeira> *'i)o|^- bios prifioneiros nefte Mu-^
do^> arremecemos fetta^ de

§> XVII. defejos, & fufpiros para a

noffa pátria bemaventura*

-g y. Que coufa fto Ora^ <ja ,
que be o Cea

A t^^ocns jaculatoi-ias, còm que Apontaremos aqui algu- Exem.

íe acompanha a prcíença de mas jaculatórias
,
para que a

^H^^,^
Deos,& como ft exercitaõ ? alma devota poffa guardai corias».

R. Pelo exemplo da las na memoria, ôcufar dei-

.^^^^^" fêtta fe entenderá melhcrr. Ias a feu tempo , que como-

çoíiíi.5v Porque a fêt ta Ik arma de diffemos , he todo o tempo*.
' longe 5 ligeira, pequena 5 & i. Oh aterna ventas

y

perietrante , & que fe atira ^ vera charttas , & ctara'

com forçci , & quem peleja atemitas ! Tu es Dem meuS'^

\\ com fctta^,nao ufa de huma adtefufpiro dte, ac mííe. Oh
f6, fenao de muiiras, que eterna verdade , oh cíirida--

para iffo tem guardadas na àó verdadeira , oh eternida-

aljavas Aírimeftasoraçocns de amada! Vos fois-Deos..

âevem fcr breves , írequen- meu, a vós de dia, & de noi-

tÇSi^&fervprofasjSçfobenv tcMpiro..
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t . Glnando vemam,& êp . corro , Scnhor Dcos de mi-

pnrebo ante faaem tuam l nha íaivaçaõ.

Oh quando chegarey à voí- j. Amor meus JESUS
laprefcnça, quando verey cruvifixus. O meu amor: he

claramente o voílb rofto ? JESUS crucificado, * -u

5. Trahe mepojl te ^fua* 8. Dnts meus ,
é* omnia.r

'viffime Red^mptor , qutÀtxt- Meu Deos , & todo o bem y\

ftt : Si exaltatusfueroà terra^ que pode coníiderar fe.

omnta traham ad me tpfum, 9- Fiat voluntas tuafict^

il ttrahi-mc cm voíTo fegui- mCtelo^ ér tn terra. Seja fiei-

mento , oh Redemptcr íua- ta a voíTa vontade aífim na.

viffimoy que diíTeíks , que terra, como no Ceo.

fendo levantado na Cruz

,

i o . O' tgm ; increate^ quan^'

havíeis de attrahir todas as do me têtum incamahtsflam-^
couías. ma ardeníijjíma am&rts tuii^

4 pater ipe<;caviinC(B', O' fogo incrcado, quando
lum y é^ €oràm te ^jam non me abrazarcis todo com a;

fumdignus vocartfiltustuus, chama ardentiíTima de voí^

Pay
, pequey- contra o Ceo, fo amor ?

& cm voíTá preíença, /á nao 11 , Domtnus meus ^ é^
fou digno de chamarme íí- Deus meus ^ amemtefoltim
lho voíTo. propter te ,& nihil amem nífi
'
5. JESU,& MÂRIA, te. Meu Deos , & meu Se-'

êono Víihis tneum cor ,^ am- nhor , ame eu fó a vós por
mam meam, JESU , & MA- amor de vós , & nada mais
RIA , dou-vos o meu cora- ame fora de vós.

ça5, & a minha alma. "12; Cupiodifolvi^ét^Jft

6. Nederelinquas me^Dõ' ctsm Chrtfto, Defejo deiá-

wtneDeus meus, ne dtfcejje- tarme dos laços deíla vida

rts à mi : intende /« adjuto- mortal ,& eftar cõm Chriifo

num meum^ Domine Deus tO; >v c^S

falutis mca, Naõ ^me de- 13. Eccè. iupuhher et0iP
fampareis, meu Deos, & Se- leãe mi , & decorus ! OJiende
nhor>, naô vos aparteis de mihi factem tuam ^érfávns
mim : attendey a meu foc« ero. Oh qw fermofo fbis 4

E Ij Ama-
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Amado meu , & que cngra- pulfantt , e^gerfíeníi aperks \

çado! MoOrayme o voíTa Oh Amado meu, a quent

rofto , & fefey &1vo. unicamente buíco , quando

14. cJBíerna fac cum abrireis à minha alm.a
, que

San^ln ííííí m glúrta tmme- de fora cflá bac«ndo, & fuf-

rari. Contayme y Senhor ,
pirando

j

entre os voífos Santos
,
que 19. AdorãmmteiChriJlt

prcdefíinaftes para a gloria & benediamus ttbi , quia pcrx-

eterna/ cruamtuamredinnjlí Mun*
15. Avertefactemtaam á««i. A vós JESU Chrifta

i peccatts Víeis -, & omms z»í*í adoramos , & rendemos as

qtíííatêi meãs dele. Defviay, graças, porque eom vofla

Senhor , voffos olhos de morte de Cruz. rcmlftes o

meua peccados, & apagay Mundo, r

todas minhas maldade^. 20. O momentum.^ í qm
j6. Nihti fumm y mhfl pendff atfrm/as ! OK mo-

poj^umus ifiM valemus yfer- mento., do, qual depende á
"Ví inutiles fumtis ^ m^le tibi eternidade!

fir^vmuSf Domine J ESU 22. Glona Patri 4 & Fi*

Chri/ie mtjircre nòbu.^.^- lia , & Sptrtím San0o : ficut

dá Idmos. , nada podemos \ eMin.frirmpio , ò* ^wn ^.óh

Gad^ valemos , inúteis fer-^ femfer,& mféecuUfiecfílorãí

vos fomosK^ muito mal vos Amen. Gloria ao Padre , &
ftfrvjmos y Senhor J E SU ao Filho, &; ao Efpirito San-

Chrifta, tende de nós. miíe- to : aíEm como era no
ricordia, principio^ agora,& íemprc,
^ '"^ i fi §i^Ámmagna multh Sc por fecuios dos feculosi.

íuda àukeénu tua ,
quam Amem

abfcmdiJttdiltgentibuste\0\\ '

^ucgrandehe a abundância §• XVOL
de voíTa doçura yque efcon-

deftcs para os que vosja- P, Fico ainda com a!-

maõí ' gíias duvidas , cuja explica-

18. Q Dilecie mi, c}Uem çaõ parece neceífiiria para o-

folum qitiero , qmtid& nr,hi complemento da preícnte

ma-
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ínâtetk. Pergunto em pri-

mcrro lugar
,
quaes faô os

mayores impedimentos da

Graçaõ ?

R. Parece ferem três.

d^cn- Primeiro , o peccado : fc-

tos roa- aundo,oafted:odocoracaò
yorcs da ^ l ^ .

' -

Oraçaõ.^s couías terrenas: tercei-

ro , o muito trato , & con-

69
muito?frequentado por

annos. :

"

- P. Quantas horas deve g^
dar a efte exercício da Ora-

ção quem leva intentos dê
íer perfeito ^ & chegar a

unirfe com Deos ?

R. Sem hum grande, & Nc«flí?

bem continuado ufo de O- ortçaõ*

veríaçaõ com as crcaturas. raçaõ ymal pode huma alma par»

A ra2a5 difto he clara, a adiantarfc muito.Nembaf-^'^^^^

ta fó fazer muitas obras ícr pcr«

do ferviçodeDeos: hc ne-^'*^'

ceífario bufcar a face do
mefmo Deos cada dia, ôc

?racm fe lembrar, que cou-

aheOraçaõ. Oração (co-

mo todos fabcm ) he íubi-

da do efpirito a Deos
, para

tratar com elle amigável,& por muitas horas: que efte

familiarmente. Se he fubi- he o Sol , & a chuva
,
que

da , requere
,
que o efpirito faz crefccr as plantas das

naô efteja pegado a couías virtudes Mas naõ fe cfque-V

da terra , que puxaô por el- ça,que nunca deve largar da
le para baixo : fe he trato maõ a fouce da mortifica-

com Deos , requere , que fe ça5 , com que roce o mato
retire huma peCoa (quando de fuás paixões bravías,quc

ícu eítado lho permittir) do afFoga eílas plantas. Perfe-

trato com as creaturas: & verando nefta diligencia co
fc he communicaçaõ ami- fidehdade, & defintereffe^

gâvel com o melrno Deos, & tedo paciência com Dco5
requere

, que a alma o naõ NoíTo Senhor, (o qual , co-

offenda com pcccados. Da
pouca diligencia, que ordi-

nariamente pomos em tirar

cftes impedimentos , fe verá
clara a razaò

,
porque naõ

aproveitamos ncfte fanto

exercício, ainda depois de
I. Parte,

mo lhe chama Thomfc de

Kcmpis : EJifortis probaUr

devQtorum , he provador

forte das almas devotas

)

chegará a ver o fim de feus

dcíejos, ; uf.: '.n :^-
.

•'" '

-^

i?. E que fará gtieiíi

E iij pela
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pela razaô de feu eflado,oii Sacramentos;ou na pontuai

achaques, ou occupaçoens obfervãcia daslbas regras.

inexcufaveis,na5 pode con-

ceder tanta parte do dia à

Oi:açaõ?

R. Naõ deve defcon-

folarfe , advertindo , que
ncíTc eílado pode agradar

& eftatutos; ou no exercí-

cio continuo de obras do

fervíço do próximo : ou no
retiro a lugares ermos , &
abftracçaó da communica-
çaõ com os homens. E to-

muito a Deos noffo Senhor; das eftas coufas , fuppofto,

cuja maò nao he abrevia- que ou íaõ meyos úteis pa-

da , nem íc governa taxa-

damcnte pelas noíTas dili-

gencias, & meyos huma-
nos- Além diíTo cada hum
deve contcntarfe com os.

grãos de perfeiçaõ^para que
cfte Senhor o chama: &fc
naõ pode mais no eftado.

em que elle o poz , he final,

que por entaô o nao chama
para mais. Por onde dizia

ra chegar à perfeição , ou
frutos, que procedem da

meíma perfeição já confe-

gu.ida y çom tudo nenhuma
delias he o ponto effcncial,

cm. que efta confifte. Pois

qual he ? Amax; a Deos ío-

brc tudo 5 por ellc ícr quem
he. Porém para eu o amar
deftc modo , he neceffario

aborreccrme a mim^porque

S,Bernardo ! Amarvos-hey, amor próprio , & amor de

Senhor, conforme a minha Deos juntamente , hc im-

medjdafinha : fenaõ quan- poífivel. E aífim como o
to vós mereceis , & cu qui- amar a Deos de veras con-

fifte em fazer fua fantilTima

vontade cm todas as cou-

fas: aíTim o aborrecerme a.

mim, confifte em naõ fazer

a minha vontade cmcoufa

zera , ao menos quanto eu

poíTo, & vós quereis.

^^ JP. Em que confifte a

perfeição Chriftâa?

R. Muitos por vcntu-

Pctjci. ra cuidaráõ que. confifte em alguma. Por onde, como
s»ó,cm xx2lux feu corpocom afper- qualquer das outras d.ilige-

fift;. rimas penitencias > ou na cias acima ditas poclc muy
multidão de rçzas , Y.ifitas. bem eftar com a minha võ-

de igrejas
,^ frequência, de tade ,& fem a de Deos: por

úd^i V. à iflo
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1

iffõ nenhua delias he o pon* Deos, & grande dcfconfian-

to effencial da perfeição. ça de íi,

Eíle amor de Dcos , &
ódio de íi meímo neceíTa- §. XIX.
riamente íuppoem hum co-

nheeimento muy bem aí. P. Acerca da intenção 63

fentadojôc qiiaíí experimen- rcdta de agradar fó a Dços,

tal de como Deos he digno pergunto como a defendc-

de toda a gloria , & honra, rey das tentaçoens de van-

por fer em íi todo o bem j & gloria ?

eu digno de todo o defpre- R. Trab/^lhofo hç; de

lo, & abatimento, por fer vencer eíjemal , porque fe

de mim toda a miferia. O gera das mefmas boas obras,

qual conhecimento íe ganha & do reíiíiir, & vencer a

na rOaçaõ com a luz do Ef- mefma vangloria. Por oa-

pirito Sa nto ^ & fora d^ de hum Padre a compara ^
Oração com o exercício huma cafta de eíirepc) a que

pratico das virtudes. E do os Latinos chamaõ Tniu- ^"•Z^-

dito fe colhe
,
que quem de- lus , ou Murex , o qual era „," g/'^

Icja caminhar à perfeição

,

compofto de quatro pontas Líb, de

Oque para bem havíamos fer de ferro em tal forma , que ^'ír^y^'

todos os que vivemos na cahindo no chaõ , fépre três aniirje,

LeyEuangelica) neceíTaria- delias ficavaõ íervindo de "P'5^*

mente ha de applicaríe bem pés, & fuíientando a outra

a eftas três coufas: primei- direita para íima , & arma-
ra, muita Oraçaõ ,,& trato da para ferir aquempaíTaf-
com Dcos NoíTo Senhor: fe. A ffim a vangloria ^

para

fegunda , muita abnegação onde quer que a defvieis
j

defcu amor próprio: ter- fempre torna a porfe em pê,
ceira , intenção reí^a de a- & de qualquer lado vos fe-

gradaí' unicamente a Deos re.E por tanto SJoaõ Chry*
^

em tudo o que obrar , ou foftomo diíTe , que o único ^{0^5-

deixar de ob^rar. E nenhuma remédio he pedir a Depsfraayan

deitas coufas poderá fazer que no la tire : porque a hu-
^'""*"

cm grande confiança em mildade 1,
que efle Senhor

E iii) dá
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dá, he de tàl modo
,
que nao longe : & íe tofftâf,è^€fr!^

vem vágloria de fer liirail- o meímo; entendendo
,
que

de. a vida do homem fobre a

Com teido aproveitarão terra he núlicia, & q^Dcos
as íeguintes diligencias j^a- dará entre tanto o auxilio,

ra fazer mais eííicaz^ a peti- & depois a virtixle ^ quan-

çaõ. Primeira : aíCentar eo- do nos vir bem defejafos

mo ponto de Fé , em que fe delia , & bem entrados do^

prefumodemim que fou ai- conhecimento dç noffa mi--

gumacouGa,na verdade fou íeria.

gai.6.3 nada : Si quis exifíímat ( faô Terceira : coníidcr.ar co^^-

palavras de S. Paulo) /^^/i- mo a gloria qi4e me daô.os:

qf4id ejfe , ctim mlmlfit yipfefe homens, he falia, & caducar

feducií. E noutra parte dÍ25 porque ou fe enganaô , ou
o mefmo Apoftolo : Em meenganao, & o mefmo
'nenhuma coufa fou inferior de que hoje fc pagaõ , à ma-'

^os mais x^poftolos , &c com nhâa lhes defagrada , ou tal

ii* Co- tudo íounada : NM minus lhes naõ lembra, quando ea^

íint. ^t.ffiiab tis yqmftmt fiiprn mo- cuido , que niflb eft^ao cui-

^-: dum Jpojtoluy umetji' nibil dando : & eu fe bufquey 0=

fum, E fc hum S; Paulo fem appiaufo humano ,lançey â^

mentir he nada : eu para fal- minha obra nomar , & de£-

lar verdade
,
que fercy ? obrigucy a Deos de me pa-

Segunda." no principio gar os cuílos ,
que naõ fiz

de todas minhas obrasipro- por conta de íea amor.

curarcy habituarme a levan P. Tem algum pc^go g^
tar o coração a Dços NoíTo aconfclhar eu a outros , que

Senhor, reférindo-as para fc dem à Oração > enfinal-

lua maypr gloria : &c de- los , & introduzillos neftc

pois quando fcntir , que o

,

caminho do Ceo ?

amor próprio íe mete como R. Nos principiantes prin^j.

Iadra5 a fizar alguma' ceufá fim :<:porque ainda naõ tem P'ajit«

para /í , r^íiftirlhe a toda efpirito.dobradopara podeYincm!*

^'preíTa, ôcdarihchiímem- rcm r&partir: & primeiro^

purraô^que o arrcmcccbefR henajplanta olançarraizcs,,
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do que o admittir enxertos, conferva-fe a memoria de

ou oíFerecer garfos. Defle noíTo Deos,,qu£ taõ efqiie-

perigo fios acautela o Efpi< eido anda entre osFieis,^

Trot. rito Santo, dizendo: Stulius^ &c.Com tudo, porque mui-
*^' *^'

proferi totum fptntumfuumt tas vezes y ainda que a ma-
jhpuns dtffert , ac rejervat m teria , em que fe falia , fcja

pojlerumi.o necio logo põem boa, o filencio pode ferme- v
>^

amoftra todofeu efpirito: Ihor, conforme aquillodo

o prudente Yay-jfe devagar^ Pfalmifla, interpretado por

6c guarda-o para o tempo a Santo líidoro : Stiut iboms :
p^^j.] s.

Scrm. diante. E S. Bernardo diz

:

oxxTacm de bono , como ver- HKij.b,
*''• '" Se eu.naô tenlio mais , que te S. Teronymo : fera con- ^«con-

huma pmga de azeite , com veniete oblervar os leguin- licrum».

que me ungir , ou allumiar,. tcs avifos. Primeiro ; que ^^ iit^i*

fera bom., que a dê.aos ou- nao nos oflentemos experi-'""^'

tros, & me fique às cfciu^as l. mcntados nas coufas do ef-

Naõ por cer-to : mas antes pirita. Segundo : que trate-

lhes refponderey quando mos as coufas divinas cora.

Cap. tj mo pedirem. Ide a quem o decoro > & humildade , naô^
da íua vende

, porque naô fucceda lhe mifturando outras ridi-

' * ** que naõ bafte para todos. c\x\^^^{tn2ibiSpirtiuahbus t^

Efta mefraa doutrina he de fpirttualui comparántes. Ter-

Santa Therefa. ceiro, que naô demos rc-

Como . P. E no fallar de Deoâ, gras diante de peíFoas mais.

ília* íc
^i^ât^i^do coufas pias , & eí- velhas , doutas , & religio-

Dcoj. pirituaes, he também necef- ias. Quarto : que naõ nos
faria circunípecçao,& cau- efgottemos de modo.que fi-

tela ^ que o efpirito feco , &: def-

R. Quem negará
,
que abrido, & íe evapore toda a.

tem grandes frutos ? Afer- devoção : porque ( como ih for-

vora os que converfac , ^ enfinava aos fcus Noviços o ";"^^;.a'

Gs une, & faz amigos em Beato David de Aiiguíta,íumc.;,

Deos : evitaõ-fe murmura. Religiofo Menor) o efpii i- ?- ^-^^^

ções,&: outros vidos da lin- to amigo de íiíencio adqui-

gua
,
que faõ innmmcraveis: re mais profundeza ^ & fu^

hlii
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bllmidade , aííim como a que finto, & lie, que né-^

mãy de agua, que naõ tem nhum outro exercício hede

fahidi. tanta importância como o

da Oraçaõ : fundando-mc,

§ . XX. em que o mefmo he querer

o homem orar cm preiença

^5 P. Donde procedem deíeuDeos, do que trata-

tantos deívios , & embara • rem os Demónios de o im-

ços
5
quantos experimenta- ped r por todas as vias, que

mos, que nos impedem o podem
, porque muito bem

- ^ iílõgrar hua hora de Oraçaõ? íabem , que nenhuma coufa

R, Immicus h^mo hoc fe- os impugna , & deftrue tan-

af. Como nós virmos a zi- to , como a Oraçaõ. Tam-
^ ^.

zania afogar o trigo , tenha- bem Santo Egidio, fendoihc lí.Apri

mos por certo , que he obra perguntado
,
porque cauía í>"-

do Demónio. O íanto ex- impedia o Demónio a Ora-

crcicio da Oraçaõ , quanto çaõ com mayor empenho,

para nós he faudavel , tanto do que outra qualquer obra

para ellc he odiofo , razaõ

;

pia ? Rcfpoadeo com efte íi-

scaic porque S. Joaó Climaco mile: Se hum litigante piei-

grad 4. (3i{fe ^ que toda a guerra en- tea diante de feu Juiz fobrc

tre nós, & os Demónios era huma caufa íua de grande

fobre fazermos , ou naõ fa^ importância , claro eítá que

zermos Oraçaõ : Univerfum o feu contendor ha detra-

bellum, quod inter nos^ & da- balhar o poífivel ,
porque

mcms cnfjflattir , non de ahâ naõ faya por elle a lenten-

re y
quhm de Oratione : ejl ça. Pois o mefmo fuccede

entm tllts Oratio valde ad- a quem ora ; que diante do

verfa , e^ odiofa , nobis vero Tribunal Divino põem de-

falufariSi & benigna. OAb- manda ao Demónio fobre
Vir. T^p. badeAgathon perguntando, a falvaçaõ da fua alma ,

que

bcii!i!^"^' era o exercicio mais elle pertende roubar por do

importante para ávida ef- lo,& injuftiçar&aíTimnaõ

piritual ? Refpondeo. Per- he muito , que efte inimigo

doayme
,
que hey de dizer o teça dilaçoens , & arme tra-

paças

BsX»
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pacas para impedir o bom feca, dura, & fria como hua
íucceífo da caufa. Do fo- pedra,tem boa Oraçaõ; por-

brcdito fe moftra como o que deffa pedra fez Deos
Exercitante deve eftar fo- que tiraffe mel, & azeite:

bre avifo
, para naõ deixar Uifurgeret md de peirâyoleum p^m^

,

cmbaraçaríe com cftes cn- que de faxo dtirtjjimo : pelo jt.ij.

redos do inimigo.. contrario, íc naò experimc-

5y P. Quaes íaõ os finaes ta em fi neftas virtudes al-

de ter hua peffoa boa Ora- gum progreíTo
, ( ainda que

çao l

sínac» R. No principio defte

^^.^fg Tratado comparámos a O-
raçaõ a huma arvore : & as

arvores fe conhecem pelos

frutos: porque: Nonpoteft
urbor bona (diz Chrifto Se-

nhor noíTo) maios fruam
faceremeque arbor mala bo-

nosfruíímfacere : naô pode
a boa arvore dar mãos fru-

tos , como nem bons a má.
Os frutos dá boa Oraçaõ
faõ humildade de coração,

obediência prompta aos fu

periores,deíapcga das cou-

lèja pouco )
pode entender

que naõ tem boa Oraçaõ, 6c

procure applicarfe com ou-

tra refoluçaõ. E para co-

nhecer fe aproveita nas vir-

tudes , &: fe os peccados vaô

em diminuição, faça todas

as noites antes de recolher-

le , exame de confciencia,

tomando-fe conta fiei de
todas as obras, que fez no
difcurfó dodia.

R. Qual hc a pratica de- 68

fie exame ?.

R, Comprehende os fe- £,^mc
guintcSique todos fe podem d: coní!

ias terrenas , caridade com fazer dentro cm hum quar-
"««cia^

o próximo , defprezo de fi to de hora , ou pouco mais,

mefmo, conformidade com i. Por-fe em prelença de
a vontade Divina na.prof- Deos, adorar a SantiíEma

peridade , & adverfidadcj Trindadc,& benzer. 2. Dar
dcfejos de imitar a Chrifto, gi*aças petos benefícios , ef--^

perfeição nas obrasordina- pecialmente pelos q recebi^

rias, £c outros femeihanteso naquclle dia, 3. Pedir, me-,

Quem colhe efles^ frutos, moria,&conhecÍn:ento dc^'

ainda que a Oraçaõ pareça meus peccados ^ & faltas y-^ -

dor
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(J(^' para as abominar,& de- lhe dar nefta alguma defcar*

íijp para a^ ciriendar, 4. Se- ga pouca , ou muita.

gue-fco€xame geral daso- Depois fera útil rezar

bras daquelle dia , naõ fó algumas devoçoens à Vir-

das más , fenaõ também das gem Senhora Noífa , ao An-
boas

,
para ver a imperfci- jo da Guarda, Santo do meu

çaõ , com que as fiz , & naõ nome , ou devoçàô , &c. &
iodas obras boas 3 Sc perfei- também alguma couía de

tas 5 íenaõ também da omif- efmoia às Almas do Purga

-

laõ culpável dçUas. 5. Lo- tório Efeito ifto.^tomarcmos

go o excime particular da abençaõaoSenhor,&afua
virtude^q trago entre mãos, May Santiífima ^ & nos reco-

para adquirir , ou do vicio Iheremos , confiderando em
principal^que pertendo def- alguns penfamentos fantos 1

terrar, 6. Confundirme de cm quanto nos defpimos, &
minhas miferits, & dizer pegamos no fono, 6c defe-

com grande humildade a jando
, que todas noíTas ref-

Confiffaõ geral. Eu pecca- piraçoens foíTem adlos de

dor muito errado me con- amor divino muy fervoro-

feíTo a Deos > &c. 7. Fazer fos.

adio de contrição o melhor P. Pode qualquer pef- 69
<]ue eu puder

,
porque effe foa darfc à vida eípiritual

pode fer o ultimo , com que íem ajuda, 6c direcção de ai-

me colha a morte aqueila gumMeftre.^

noite, & outros três das três R. Com grande diffi-Hcnc:

virtudes Theologaes , Fé, culdade: porque ávida ef-"""'^

Efperança , & Caridade, piritual he huma fabedoria^^^rcí*

8. OfFerecer ao Eterno Pa- pratica , que mais fe aprcn- pintai»'

dreos merecimentos de feu de com a experiência, do
unigénito Filho emdefcon- que pela efpeculaçaõ : 8c fe

to , & remiíTaõ de peccadosi naõ tiver o Exercitante quê

9. Fazer alguma penitencia lhe refponda às íuas duvi-

pclos peccados daquelle das, quem o esforce nas ten-

dia, por naõ ir ajuntando taçoens, quem o alente ã

tudo para a outra vida , íem períeveranca^quem lhe def-

cubra
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cubra "oâ engí^nos do De- chcgaõ a elle com intenção

monio , & do amor próprio, humilde , & reéla, & pela li-

(que tudo he o mefmo )
ça5 dos livros ^ que trataô

expoem-íe a muitos peri- deftas matérias : & fe lhe

gos. As prcBdas que ha de occorrerem algumas duvi-

bufcar no Padre efpiritual, das , em que naò íaiba refcl-

faô
y piedade ,

prudência ,& veríe, pode , ou por cfcrito,

ícicncia.Huma vez efcolbi- ou por interpoíta peffoa cò-

do 5 nao fe mude para outro municarfe com quem a pof-

íem grave caula, Deícu-

bralhe fielmente todo feu

faaconfelhâr.- E defte modo
naõ fica exciuida da Ora-

intcrior, & obedçça-lhe em çaõ; mental ^ & feu^ frutos:

tudo , fiando , que até dos como o nsõ citava a Vene-
feus erros tiraráDeos acer-

tos.,

7<^ i^P.-:.I;Og9x#^ peffoa
,
que

por câuía dç alguma circun-

flancia particular eftiver

impoífibilitada de ter Pa-

dre cfpiritualy, ficará tam*

bem impoíTibilitada para

tratar com Dcosna Oração,
& lograr os grandes frutos,

que dizíamos trazer efta

comfigo ?

R. Nos livros naa íe

podem. apontar tantas re-

gras ' quantos pódem.^ íer os

cafos. EiTa taí pefíoa po-
de, & fará bem ^cm gover-

narfe pela luz interior do
Efpirito Santo y pela imi ca-

ção da Vida de Clirifto
)
que

ravel Madre Firmiota, em
quanto Deos lhe naõ depa*

rou por Padre efpiritual a

S.Franciíco de Sales ,^& fe

governava por fi mefma::
antes rinha junto tanto ca-

bedal, de virtudes y que õ
Santo a julgou por capaz

para Fundadora , & pri-

meira Prelada da Ordem
da Viíitaçaô- Fiemos nós
de Deos , & façamos o que
cftáda noffa parte

,
que cfte

Senhor fará o que eflá da
fua.

P. Por remate da con-

ferencia pergunto : Que
meyos ha para ter pcríeve-

ran^ ?

R. He dom de Deos .*

71

hc luz: de todo o Mundo ^ , ^ como tal fe lhe deve pe-

cfpecialmcnte y dos que íSr. dis:.: infianteiiKínte r &r para
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alcançalio aproveitáráô as aoConíeíTorjOqUwil Ihepo-

ícgiiintes difpoíiçoens. Pri- dera aconfclhar o recolhi-

meira : aborrecer todo o mento de nove^ ou dez dias*

género de mudanças, rio- de exercícios
,
que hoje ef-

vidades , & curiofidades. taõ muito em uíb,&delles
Segunda : empenhar o eípi- fe tiraõ maravilhofos effei-

rito cm mais do que fofrem tosy& grande renovação de
minhas forças. Terceira: eípirito. Nona : tenha fa-

nao começar a abrir cami- bido as occafíoens , em que
nho à tibieza na Oração, periga a períeverança

, que
faltando nclla de quando ordinariamente íaõ cafa-

em quando. Qiiárta; fugir mentos, doenças, jornadasy

como de pcfte todo o gene- officios novos
,
proíperida-

ro de defconfiançâ contra o de de fortuna , ruina em al-

Padre efpiritual. Quinta: gum peccado mortal depois

ter formado hum grande de muitos annos de vida per o-
conceito , & eftimaçaõ da feita, aufencia, ou morte
mercê, que Deois lhe fez em do Padre efpiritual , & ou-

o chamar para o exercício trás femelhantes : ôccm
da Oraçaõ mental. Sexta: quanto duraõ, pegue bem
defviarfe todo o poflivel de do fio que levava , & ande

más companhias. Sétima: m.ais temerofo de íi , & de-

quando fouber
,
que algum pendente da graça de Deos^

de feus amigos , OH compa- Efte Senhor nos conceda

nheiros largou o caminho perfeverâça fiel em feu lan-

de Dcos , naõ o eftranhar , to ferviço até a morte
,
para

nem murmurar, fenaõ en- que depois nos conceda a

colheríe diante de Deos , & córoa da vida eterna
,
pois

pedirlhe, que o livre de fe- elle meímo a promett^ aos

melhante defgraça. Oita- que perfeverarem : ^^^^jf- Apoci,

vã : quando reconhece o pe- delts ujquê ad mortem^ & da^^^^*

rigo , & teme a falta de fua do ttbi cúrónam*vitée.

perfcverança , defcobriríe

Segue-fe feparttda por pontes , & confideraçoens a meteria dè

Meditação pertenceme aos esercfCios da via pmgatíva,

E X^
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exercício i.

Daconfderaçao dagraveza dopeccado^ &wom
vos paro o aborrecer.

FIM dcfie exercício hc conHecerfe o

homem a fi mefmo ,
pelo que toca à parte

das miferias de ftia alma , que faõ as mais

dignas de laftima. O fim particular hc

formar no entendimento hum conceito

da graveza do peccado , taò expreffo , &c

"vivo
5
que fó ouvirlhc o nome y lhe caufe

horror: & na vontade entranhar hum ódio delle taõ capi-

tal, que efteja determinado a padecer mil mortes^ antes do'

que commetter huma fó culpa grave.

Para ifto deve o Exercitante fundarfe bem no conheci-

mento da Miíericordia Divina
,
quehe infinitamente ma-

yor, que os peccados de mil Mundos^ fe mil Mundos hou^

vera nadando cm peccados: 5c pedir ao mefmo Scnhor^que.

offendeo , luz para ver,.& dar para abominar a gravezadc

fua offenía : da qual irá fazendo ponderação feria^& vaga-

rofa, já coníiderando as caufas, já os cfteitos> já outras

circunftancias^humas vescs reparando na vileza do oíTen-

íor , outras na Mageftade do offendido : como quem defe-

jando vermiudamente Jiua pintura, a vira para contrarias:

luzes, & fe muda para diverfos lados. E naò fe admire, de

que as malicias , & deformidades de hum fó peccado fejaô.

tantas :.porque eomo direitamente he oppoiio a Deos , nc*

ceíTariameste fica oppoílo a todo o bem*

Os frutos ,& aíkdos
,
que ordinariamente pôde ãàqm.
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tirar, íaõ os feguintes, & outros ícmdhantcs^que fcrá útil

ter íabido,para uíar dclles na occaíiaô^eípecialmente <juaí-

do a vontade fe naõ fcnte movida por via do diícurfo.

CmtríçaOi é^ atfrtfad das culpas^ajfadas^ ^ propofito de

pnmdafará ofuturo.

Accufaçao de (i mefmo diante doTrtbund de Cbrifto ^ ^
prefèrifa de[eus Santos.

Confufav defua mifena ^ defconfiánça defuafraqueza •^lã*

mentaçaddefuacaiamidadc,

Pniçao dos auxtlws da graça Divina ,
á" dofavor ^ ó' in^

terctjfao da Virgem Senhora Nojfa ,
ó* faiais Santos.

Zdo de vingar tm fia honra de Dcos offendtàa \ & defejos

defazer penitencia.

Confiffaofacramental com a dijpofiçao devida : &girai
, Ji

anaotemjâfeito.

Efimaçao , & bom ftfo dos Sacramentos , Juhleos , ét -&-

àulgmcias,

Humiltaçao , abatimento , e defprezo defipróprio.

Temorfanto da Ji^Jitça Divina , & confiança emfua Mi*

Jertcordta.

Admiração da paciência de Deos ,^ agradecimento dafua

vocação à reforma devida.

Sentimento das offenfas ^que o próximofaz a Deas )& per^

daí das tjue lhe tiverfeito a elle.

AffeEíosh uras de caridade^emefpeaalàefmola^que^obre

noffospeccados.

ME.
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MEDITAÇÃO I.

Da graveza do peccado
, por fer ofTenfa da Magef-

tade infinita de Deos Noflb Senhor.

Fdtus honorat patrem^&fervus dominum furm'fi ergo Patcf

egojum , ubt cft honor meus \ & ^fiDommm tgojum^

ubí efi íím&r meus í Malach. 1.6.

mm' Eccador
,
que por

bondade pura do
niefmo Senhor, a

quem oftenJcfte , defcjas

conhecer, & fentir quam
grande mal íeja offendellc:

ouve huma queixa , que el-

Ic faz por boca do fcu Pro-

feta Malaquias ; 6c he íua

razaõ tanta
,
que tu mefmo,

fendo oReoinjuito^pódes

dei la fer o Juiz redto. O
filho (diz Deos) honra a

feu pay,& o fervo a feu íe-

nhor: logo fe cu fou Pay^

aonde eftá a minha honra ?

E fe fou Senhor , aonde eftá

o temor que fe me deve ?

L PONTO,

COníidera primeira-

mente, como o pecca-

dor,cm certo modo^naõ te a

L Parte.

Deos por Deos. Ifto parece

que dá a entender o Senhor,

quando diz : Se eu fou Payí

íe eu fou Senhor : St Pater

cgofum :fiDomtnus cgofumi

como fuppondo, que o pec-

câdor naõ aítcnta bem ne£-

tas verdades ,
porque com

as fuás obras contradiz a

fiia Fé. Formarey pois ^Ú*
meiro hum cenccito ge-

ral, & em cónfiifo do que

he Deos: Scverey logo co-

mo naõ dizem com cllc os

meus procedimentos. Deos

he hum fujpremo SenhoTjdc.

infinita mageftade , & per-.^

feição 5 de infinita fab^l

doria^poder, Sc íantidade,^6^

qual fó de fi mefmo he com*
prehéndldo. He huma lu:^/

efcariffima por fuá muit^f

claridade
,

' hum abyfmo ã^

F per-



Sitíí Ej^ercicios E/pirituacs
,

perfeiço^ns , quanta mais remonta: Acudet húmo ^áprim,

canhecidas , mais ignora- cor allu*^ , & txaltabttur 3 7-

das: hum íer eterno , & in- Deus,

coniinLitavcl > fonte de tor Pois> Alma minha, fcifto

dooícrcreada.A Eternida- crés, como concordaõ as

de he ofeu ftciilo , a Immê- tuasobrascom atuaFé? St

íidade o teu throao , a Om- Deos hc de taõ alta magcf-

nipotencia o fòu ifceptro. tadc, como o defacatalk?

Dentro de fi mora , & vive Se fua Omnipotência he iui-

huma vida feliciíTima , íem finita ,. como te atreveilc a

principio, fem fim , íem no- reííftirlhe ? Se he igual íua

vidadc, íem defeito, fem íabedoria , como preíumií-

mudança. He Monarcha in- tç ciacobrirte de fcus olhos?

dependente , abíbluto Se- Defejavas
,
que tenáòcafí:i-

nhor,Pa7amorofo>decuja gaíTe? Logo naõ tinhis á
bondade ,&. gloria commur Dcos por jufto, nem por
nicadaeftaochcyososCeos^ finto. Preferifte ao Crca-
& a terra. Efte hc Deos ^ ou dor a creatura ? Logo naõ
para dizer melhor : cfte naõ tinhas a Deos por bondade
heDeos: porque Deos naõ íiimma. Emfim,queosAnT
hcoquenapaJavra^oupcn^ jos o adorao, & tu o dcf-

lamentOjnem humano,nem; prezafte ? Os Ceos , & a ter-

Angélico, pode çabcr.Cref- ra feguem o feu aceno ; Sc

Of. 49.
^^ tanto mais, (diz Nazian- tii encont^afte osfeus Man-

^Fidc. zeno) quanto mais, fe defi- damentos ? Creoute para o
ne: Cum. defimtur ^tpfa de* louva res,bufcares,&alcan-

-finittom crefctt. Para adora- çares : & o modo com que a
do eftá perto y mas muito louvas, íaô injurias > o mo-
longe para reconliccido .• do com que o bufcãs , bç
Aàoramus^ é* p^opt e(l\ ^c- voltandolhc as cortas ? Sc

íeJferU , ^ hngim ahti : dif- h^ Monarcha , onde eftá a

k S. O/priano. Porque íua vaífilíagcm ? Se he Pay,,

quando o noffo coração fe aonde eftá a íuo^honraPSe hc
Icvanti maisalto para o ai- Senhor , aonde o feu temor?^

-çançar >,cn£aô: maisfe lhe Logo em certo modo naó

tem
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tem o pçccàdõr aDeos por

Dcos. II. PONTO.
Colhe daqui por fruto

grande amor , & refpeito a ^^ Oníidera em fegundo

DcosnoíTo Senhor,& gran- V_j lugar como Deos N.
dc;Confufaõ tua, vendo que Senhor , ainda que nas pala- '

tantas vezes lho perdefte. vras referidas naô apontou

Tr^tta de obrar conforme mais que dous titulos, ou
crés ; íe efes

,
que Deos he razões de fua queixa^ a de

Santo, abomina o peccado

:

fcr Pay , & a de fer Senhcrr:.

feconfeíTas, que he Jufto, com tudo niffo mcfmonos
teme o caftigo : fe conheces deixou entender ,

que fe os

que bé Bom, ama-o de todo titulos ,
por onde deve fer

còraçaô : 5c íe fabes que eftá amado,faô infinitos : infini-

cm toda a parte, em nenhu- ta em certo modo he tam-

ma commettas coufa indig- bem a gravezada fua ofFen-í

nade fua prefença. Naõfe- fa. Ifto entenderás pelo íe-

jas do numero daquellcs, de guinte exemplo. Se viffcs

quem o Senhor fe queixa , que hum homem oífendia

queolouvaõ, & confeffaõ gravemente a outro, que
com a b©ca , mas os íeus co- eftava innocente, como lho

raçocns cftaó longe delle.Fé cftranharias ? E fe fobre in-

ítm obras he morta; & o nocente, fdffe amigo; fobrc

Dcos que adoras , he vivo

:

amigo , bemfcítor ? O zelo

& como pode agradar a hu te acenderia o coração em
Deos vivo huma Fé morta? defejos de vingança. Sup-

Já que recebefte a alampadá póem agora , que além àt
da Fé, tr^ta de á prover bemfeitor era feu pay, âí-í

com óleo de obras íantas: lém de pay era Rey , St

fena5, apagaríeha. E que naó fó Rey , mas peffoa fa-íi^

importa que tu conheças a grada: oh como féaggrava^
Deos por teu Senhor D(?w/- ria mais, & mais efte delfe

ne , Domine^ fe elle te naô to ! Accrefcentcmos ,c| elíà

conhecer a ti por feu ícrvp? oftenfa foffe em publico'^

N^fçio V6S. Nova exorbitância í E qiie

F ij foífe
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foíTe repetida muitas ve- cçr a fua ofFenfa ^ ficaefta ^

zes, depois de muitas ve- em certo modo também in-

zes perdoada. ExceíTo fo- finita,

bre cxceíTo ! E que das pro- He poíTivel , Senhor, que

prias mãos do offendido minha maldade foy taõ

ufou para ofTendello. Naò grande, que fe atrevea a

ha pena igual para talcul- competir de algum modo^

pa. E que eíTa tal peíToa com voffa bondade j & que

ofFendida tinha expollo a íêndo vós infinito em voíTa

vida 5 & derramado o fan- gloria^foffe eu infinito em
gue peio livrar da morte, voffas afrontas? He poílr»

Oh monftruoíidade de cri- vcl ^ que tantos vínculos de

me nunca imaginada ! Nun- amor cortey de hum fo

ca imaginada: mas eu a golpe 5 tantas obrigaçoens

puz por obra : porque of- de refpeito quebrantey cô
fendendo a Jefu Chrifto y hum fó defprezo ? Vcrda«

juntamente oftendi a meu deiramente grande mifc-

Deos , a meu Pay , a meu Sc- ria he a minha .' Porém , Se-

nhor y a meu Rey , a meu nhor y muito mayor he vof-

Bcmfeitor , & a q;aem me fa Mifericordia. FoíTem

remio com íeu próprio fan- quam graves foflem meus.

gue: & offendi-Q por meu pcccados , nunca deixarey

livre querer, hua>a , & roui- de pedir , & efperar oper-

tas vezes , cm preíença da daõ delles ; todos cabemno
Ceo y& da terra yfy. ajudan- mar de voffa fanguc , para

do-m.e das íins próprias fe unirem > todos no ipcen-

máos. , ifto l:ie , do^concurfo, dio de voíTa caridade
,
para

que coma cauf i univerfal

,

fe abrazarem. Perdoay-mej,

Kae naô, negava para todas cleinentiífima Deos 5 pcr-

jBiinlxas; acçoens peccami- doay-me>amo^ofoPay;pcr-
nofas. Logo íe q$ demais, doay-me, que a mim me pe*

titulos, por ondemeu Deos za por ferem offcías voffas;

deve feramado,, faõ infini- perdoay-me^que ajudando-

tos : bem fe ícgiie
, que fa- me vós conxyoffa graça , eu

zendo cad:i qu^l delles creín proponha firmemente naõ
Èor»
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tornar â commettellas. o qual em fim ha derecupc-'

ralia(cuíko q cuítar) dos

III. PONTO, pcccadores , em cvp maõ íe

achar. E bem fc vc o zelo

COnfidcra em terceiro com que a bufca : Uht ejl ho^ i

lugar, como a honra, mr meus^ Porque fahindò>

queascreaturasdaoaDeos, feu Filho Unigénito por

naò hs oíFerta fua volunta- noíTo fiador : nos tormen-

ria 5 fenaó obrigação preci- tos,& morte de feu próprio

zajnaS hc dadiva liberal, Filho fe quiz pagar. ^^

fenaõ divida rigorofa. Por Alma minha, vê com
iffo diz o Senhor nas fobte- quem o has quando peccas

;

ditas palavras do feu Profe- & v€ que couía he peccar^

ta: Si ergo Pater egofum yubi Deos hc hum Senhor por

t/l honor meus: ó^fi Dominus extremo zeloío de fua hon-

ego fum i ubiefittmor m*u$\ ra: & peccar, he tirar a

Sou eu Pay , & íou Senhor? Deos a honra ; a honra que

.

Aonde cítá logo a minha lhe deves de juftiça,ahon-

honra , & o meu refpcito ? ra que he fua de direito.

Aquella confequencia : Lo- Ouve outra vez Alma , 6c

go Ergo: 6c aquella refle- ouça todo o Mundo: Pec-,

xaõ : A honra mmha , o ref- car ^ he d^shonrar a Deos:

»

peito meu : Honor m us , Zí- Omm pcccatum ( diz Santo

:

morn^eus: eftaô moftrando Anfelmo ) per pf/evartca")

claramente , como hua vez ítonem Deurn exhotmaL E
luppoílo fer Deos quem he, íe tanto fente hum homem
toda a honra, todo o refpci-. qualquer leve menofcabo
to, 6c toda a gloria lhe he de fua honra, que por refe

devida , porque de direito tauralla fe arroja muitas:

he fua^nem pôde haver hon vezes a perdor a vida: quan4
ra alguma , que naõ feja de to feníirá Deos íemdhgntC)

Deos : Hmwr memíbn toda a afronta , fe he que a afronta.

que fe dá à creatura íem fe de Deos pode ter outra fe^

referir ao Creador , he rou- melhante l O certo he , quci

bada a feu legitimo Senhor,- a fentio tanto rqiae tambçw
- I, Parte. F iij pela
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pcfa rcf! mrar , íe determi- zer de rigoroía juftiça cflc^

nou a perder a vida : & fe- roubo : offcreço-vos os me-
gundo o prefente Decreto^ recimentos da ficratiflima^

quiz Deos £cr morto , para Yida , Paixaó , & Morte âz
moftrar y. que era honrado» voíTo amado Filho^os quaes

Oh que eítupendo foy lo- faô ta6prec;oíbs5quchunia

go o meu atrevimento,qiiã- íó gota de íeu fangue vos
do afrontey a meu Deos no rccide mayor gloria, do que
mais vivo de fua honra! Se vos podem, tirar todos os.

eu viíTe hum homem taô. peccados do Mundo. Acei-
atrevido

,
que derribava a tay-os csi voffo bcneplaci-

coroa da cabeça díe hu Rey

^

to , & applicay- os^ a meu rc-

que differa? Pois eufou eôe médio : que deílc modo fi-

atrevido : porque a honra carey cu mais obrigado , &
he a coroa de Deos y.& pec- vós mais gloriofo»

ear , he derribarlha da ca- ____________________
beça. Vés o que he hum
peccado mortal ,

que tu taã Refumo dejia Mediiafai.

facilmente commettesíHur

milha-te no abyfmo de tua I. Ponto,

mifcria : & ainda que es in-

dÍ£fno de fallar com quem O pescador contradiz a fiia

ofFcndefte , dizc com cora- Fe com asfuás obras : porque

çaô contrito. crendo, que Deos he Juftv^Sa-

Oh Rey dos fcculos im- bw^ OmmpotenJe^ Ór, affim

mortal , & invifivcl j dian^ offtnde , como fffora tmquot

te de cujo foberano acatar ignorame,fraco,&c^ 0hgri<^

mento iançaô as coroas por át confufài efia ! Traíarey de

terra os Grandes de voíTo evttalla , wo/ira^^do que fm
Reyno^ que vos affiftcm. Eu Chrijiaa nas ohrahcomú o[ou

confcfFò ,
que intentcy ti- na Fe.

rarvosda cabeça a coroa de II. Ponto.

^roíTa honra
,
para a dar a

huaviliffimacreitara. Mas Çluantas razoem ha em

íeaho com que vosiatisfa- I>m para fer amado , tantas
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hadegraveza nafua Cffftn* pug7ia contra a honra de

fa : & corno aqtidlasfa^ infi- Deos : a qual eUe zela tc7ito ,

mias/implejmence ^ íamkem que a ffjtaurm í ci^Jta da

eftai efad em certo modo. A' morte de feu proprw Fdho.

vtfia puts dammha maldade Aqui verá o peccador quaí

piafi infinita i me valerey pa* morme foy feu atrtvtmen^

ra ô perda» da mtfericordia to : em fattsfaçao do qual

de Deos , qui Jempre he ma- offereça os merecimentos def*

j$r^ te me}mo Senhor crucificada.

III. Ponto.

O peccado dtreitamentt

69 MEDITAÇÃO II.

Da graveza do peccado , for fer commcttido nâ

prcfcnça de Deos Noflb Senhor.

Malum coram tefeci , ut jn/líficeris infermorubus íms,

Pfalm. 50, 6.

ESTAS palavras I. PONTO-
parece que o Real
Profeta confidera X) Rimciramcnte aggrá-

hum tribunal, aonde o pec- X va-fe a maldade do pcC
cador he Reo , & Deos jun- cado, por fcr cõmcttido em
tamente teftemunha, parte, prefença de Deos , fazcdo-o

& Juiz. Cada hum deftes tcftemunha do mefmo pec-

titulos sggrava mais a fua cado. Eftá Deos prcfentc,

ofFenfa : &. aífim naõ pode cm todas as coufas , mais
deixar de fahir juftificado , do que ellas eftaô prefçn-

& vencedor. tes a fi mefmas t pois nelle ^^^^
tem o fer , a vida , & movi- i».

mento, & fe lhes faltara efta

F iii] in-



88 Exercícios E/piriffiaes y

"^

mtima aíTiítencia de ícii- burfcar aonde Oeos nao effi*

Creador , no meímo ponta veíTe , & aonde te naô vilTe:

deixariaõ totahnete defer, porque fazeres a Deos tcf-

Muito pcnetraõ os. rayos. teniunha do feu peccadoy,

do Sol : Gom tudo-podemos naó pode haver mais enor-.

eícandsrnos deiie; masdos me atrevimento. Ah mea
olhos de Deos naõ he pof. Deos ! Teme hum homem
fiyei , porque faõ incompa- pcccar di mie de outro,bo-,

ícdcf. Jcavehnente mais Hefplande- mem,& naõ tcnx peccar di-

ad.*8- ccntes que o Sol, & pene- ante de vós? Aofâzcrmal
traô até o centro da terra, naõ quizera eu ter prefentc

Grande he a esfera do ente- peffoa alguma; & atrevi-me

dimento de hum Anjo : naõ a fazer tantas maldades , eí-

chega tpcja via aonde eftaõ tundo prcfentestre^ Peffoas

os íegi-edos do coração hu- de infinita^ mageftadc, Pa-

mano ; mas para o conheci- dre , Filho ,& Eípirito San-

naento deDeos^raõ exterior to?Domeu defeito naõ que-

lhe fica o coração do ho- rq por teftemunba nem o
mem > como o rofto ; & taò meu efcravo; & da voffa of-

?fo"I* allumiada a noite de feus, fcnfa.naõ me refreou o > ter

peníamentos, como o dia; por teftemunha oRcy dos

de íuas obras: igualmente Ceos ,& da terra? Voffos,

percebe o que pronuncia- olhos faõ taô limpos, què
mos com a língua , & o que naõ podem empregaríe n^

áfzemos com o conceito, maldade , Sc eu os confíran*-

Muito fabe a noíTaconfci- gia que viíTem minhas fe-

cncia de fi mefma : & a íi âldades? Acafo , Senhor y
mefma fe ignora^Sc fe enga- fuppofío

,
que eu fugiffe da

na multas V£zes: para Deos luz , podia fugir de vós; oa
nada he ignorado , nada en^r a minha cegueira vos fa-

ganoío> nada encuberto, né zia a vós cego ? Grade de lã-

inv'fivel. tino ! Juftificado eftais, fc

Crés eftas verdades , Al-> me quizerdes condenar.-

m& minh \ ? Pois fc querias Malum coram tejeciMtjnfti'^

jeçcar 50imeiro havias dc: fiurn. Mas , oh meu Deos,

l\Z
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jâ qii€ eu fechey os olhos ou arrancar a eípada para

para vos offender mais a- ferir , com o uíar mal da li-

trevido : fechay vés os vof- berdade para peccar?AqueUt

fos para me perdoar mais k coníelho
,
pelo qual go

vernando-fe Ablalaõ
, pec-

cou em publico com as con-

cubinas de íeu pay David

,

foy eonftlho diabólico 5 &
a acçaó impia ,& brutal : êi

mais David.naô eflava pre-

fente 5 nem eiie em fua pef-

foa era immedialamente of--

fendido. Ay de mim pecca-^

\6 il»

II, PONTO.

Ggrava-fe em fegun-

do lugar a maldade do

peccado, por fer commetti-

do cm preíença dcDeos.naô
fó cm quanto teítcmunba ,

A
fenaô em quanto parte of- dor Quatas vezes obrey co-

fendida com o mefmo pec- mo bruto,^ como impio^fe-

cado. Sc o offendido naõ fo- guindo aíuggeíiaõdo dia*

ra Deos^íenao qualquer ou- bo,& defprezandoa hú Rey
tra peíTo em preíença íua

,

taõ íoberano y & a hum Pay
«inda affim era grande atre-

vimento : que atrevimento
fera logo em prefença de

Deos oftendcr ao mcímo
Deos ? Os Reys da terra vc-

daõ fob graves penas 5 que

taó amorofo como Deosy
em fua própria cara, ferrt

rcípeito daquelle Senhor,dc

quem osAnjos cftremecem,

& de cuja vifta foge o Ceo^

& aterra? Peza-me^Deos
alguém em fua prefcnça^ou mcu^de haver offendido taõ
dentro de íeu Palácio, naó im.pia , ôc temerariamente
digo eu , mat€ , ou fira, mas voffa infinitaMagaftade:e6*

ainda arranque a efpada c6- fcffo a culpa
,
proponho ar,

tra qualquer peíToao E fc o emenda j&efpero o pcardaôi.

Icb í&
II.

ÍQ. I2v

delido foffe contra a meC-
ma Peffoâ Real

^ parece que
nem â pena de morte íeria

proporcionada a tal delido*
Pois que comparação tem

líL PQNTOi.

Ggravaft U'íimamlle

jf\ a maldade da pecca-

íiumRey da terra comDeos? do^porfcr.cometido em pr^^

íenjai
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iençci àc Deos-íiaô íó em nCinicoiTio ccftcmunKa;que

quimro teflemunha, &. em
cjiianto parte eííendida, íe-

ni5 em quanto Juiz, que
ha de migar, & cahigar o
mefmo peccado. O ladraõ,

& o homicida, que fe atreve

via , nem como parte a que
aggravavas,nem como Juiz
que te havia decafíigar fe-

veramente : tempo he já de
abrir os oihos

,
para ver , &

para chorar ; para ver a

a roubar^ ou a matar diante Deos, que te via a ti,Sc para

dos mefmos olhos da Jurti

ça, claroeftá que commette
hum defaforo digno dehu-
ma demonftraçaõ mais ri-

gorofa: porque naòfódef-
preza a íuftiça particular da

cnorarte a ti, que nao vias a

Deos. Tira pois de toda
elia Meditação os fcguintcs

frutos. Pr meiro : já q\xt

as tuas fealdades foraõ taó

dcícubertas aos olhos de

parte offendida , fenaô tam- Deos , trata de as cobrir do
bem a juftiça legai da Re- modo que puderes; que hc

lâgri^publica,& a authoridade de

feus Miniftros. No Mundo
nao fuccede efle atrevimen-

to muitas vezes: mas no
homem fuccede tantas ve-

zes
,
qu intas pecca : porque

taõ certo he , que Deos hc

cnvolvendo-as cm
mas de arrependimento > &
efcondcndo as nos ouvidos

do Còfeffor. Segundo : fazc

por fentir no intimo do co-

ração a cegueira de tantas

almas de coníciencia taó li-

Jufto , & Poderofo , como Vrc , & rota no peccar , que

he certo , que Deos hc Im- fe o Deos que offendem,naò

menío : & fe por Immenío fora Jufto , nem íabedor de

naõ podia o peccado dei^ nada, & fe cftivcra aufente,

xar de fer feito em fua pre- ou impoíTibilitado para os

fença ; por Jufto , & Pode- caftigar, naõ peccárao mais

rofo , naõ poderá deixar de facilmente do que agora

fer punido feveramcntc. . peccaó. Sente efta miíèria

Oh Alma minha, já que de teus irmãos , & naõ coíi*

átégora fofte taò cega , & fintas que em prefença tua

atrevida em teus appetites, trate ninguém mal a honra

q naõ tinhas pejo de Deos, de teu Deos. Terceiro:

exci-
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excita em ti hum cfficaz tanto digo» minha ciilpa^

dcfejo de andar, quam con- minha culpa , minha grande

tinuamentepudcres,napre- culpa. Eu vos Jiirtifíqueya

iença de Decs , & faze por vós com a minha culpa jun-

rcnovar , <k confirmar efte ta com a voíFa prefcnça: a-

habito
,
porque he hum ata- gora cípero , que me juftifi-

lho breve , direito ,& fegu- queis vós a mim com a voíFa

ro, para chegares à pertei- graça, junta com a minha
çaó. Ultimamente podes dor.

concluir a Meditação, fel- ^^
kndo affim com Deos.

Senhor: já que emvoffa Refumo dejla Meditação,

prcfença commetti os pec-

cados , em voíTa prefençaos Crffce a malicta do pecca-

quero também chorar. O dOiporfercommettidoemprt'

voífo David , buícando a fmçs de hum Senher^quejun^

feu arrependimento todos tamente hetijltmunha ypáitt

os motivos , depois de pon- oQmdida , d^ J-^tz».

dcrar o principal,que he fer I. Ponto.

o peccado cômcttido con- fí^ tefiemunha-^foríjue (fim

tra vósTíhtfolí peccavt: com em todo o lugar-^^ conhece to-

nova mágoa de feu cor^^^^^ das as coufas. Grande con-

pondera outro,que he fer o fufaí mwka : pêu temendo

peccado commettido diante que dai minha maldade feja

de vós : Et malnm coram te fakdora a peffba mais vtl ,

feci, Sc tantas vezes fegui na& temi que o fojfem ires

a David errado , ao menos Dtvmas Peffijas^

huma porque o naô fcgui- II. Ponto

rey penitente? ConfeíFo, Me parte offendida, por-

Senhor , que fiz mal diante que nal pode haver peccado >

de vós, que fois teftemunha que nao feja direitamente m*

verdadeira > diante de vós

,

jnna d í)eoi\ áonde dn oJ( n^

que fois parte ofFendida ;
itr a temeridade ^ com que o^

diante de vós, que fois Juiz offendi nafua cara , cjuando

rediiíriuao : Coram te. Por os jínjis^ oadmap ; ér J^da^
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as creaturas o refpaíad. aDivna. Eíirareyporfru*

III. Ponto. to , efconder minhas culpas

H^Jíitz^ poiquedlemef' pela pemimcia ^ & confiffaí

nso ha defentmctar o meu de • delias : magaarme de que ejle

Itto , & vingar afua injuria

:

atrevimento , & cegueira fe*

aonde pelo exemplo do que ja tao geral: &darme daqut

c^mmetteo o dãiio diante da por diante ao fanto exercício

Jufiiça humana^ verey quan da prejença dt Deos»

tofoy o meu arrojo em irritar

MEDITAÇÃO llí.

Da gravexa do peccado pela comparação , &
preferencia que nelle íc faz da creatura

ao Creadon

Duo enim mdafecit popului meus : Me dereliqmrunt fontem
aqu£ viv£

, ^ {oderunt fibi cifiernas dijjipatas.

UAS malicias in- primeiro aos Geos que paf-

ciue qualquer pec- mem , & às íuas portas que
cado : hu i de aver- íe amimcnwOtJiupefciíe r.^-

faó , outra de converfaõ, A h fuper hoc , & porta ejus de

primeira confiôe em dar o folamim zehemmter : Por-

pcccador as coftas a Deos

:

que (diz o Senhor) dous

a fegunda em dar o rofto males fizerao os homens:

í creatura. E da compara- deixárao~mc a mim , que
ça5 de ambos entre fi re- fou fonte de agua viva , &
fulta outra femrazaô taõ foraõ beber de huas ciUern

grave, que havendo Deos nas rotas, que eiles caváraôi

de queixarfe delia , manda
L PON-
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honras 5 deleites ,& riquc-

I. PONTO. zas do Mundo , fó as alcan-

çaô poucos com grave dií-

PRimeiramentc, a diffe- pendio das forças , do tem-

rença que vay da bon- po , da faude, & às vezes da

dadedacrcaturaàdoCrea- falvaçaõ eterna. Pelocon-

dor^podemos de algum mo- trario os gofíos que manaò
do raftcjar , ou colligir pela de Deos , como de fonte vi-

difierença que vaydas aguas va, faò aguas claras, porque

da cifterna rota , & deitrui- Deos he luz 5 puras ,
porque

da , às aguas de huma fonte, Deos he fimplez j copiojfas.

As aguas da cifterna deflru- porque Deos he infinito;

hida , nem íaõ puras , nem pcrennes ,
porque Deos he

fádias , nem copiofas , nem eterno , & a todos fe daõ de

pcrennes^& além diffo cuf- graça, porque Deos a todos

taõ a dcfpeza de fabricar a oíFeiecc feus bens fem pre-

ciíkrna5& o trabalho de as ço, nem commutaçaô al-

baldear acima. Pelo contra- guma : Omnesfamtes vemte iía««

xio>, a fonte corre pura ,& adaquaó :& qui non habtin ^5* "*

cryftaUina,& livre das fezes argentum , properaíe,

da terra, & femprc corre,& Que razaõ te;ns logo , o
para todos corre^&ellarrcf- Alma minha, para fazeres

ma fe cftá ofFerccendo aos taã injuriofa comparação^
caminhâtcs.Affim também; & taõ injufta prefereiicia>

o goflo que. daõ âs creatu- da cifterna deflruida à for^

ras, nem he puramente gof- te viva 5 da crcatura ao
to, porqtie vay miflurado Creador? Se tinhas fede dç
com muitos pezares: nem tua felicidade, &d€ÍGan50,
he falutifero, antes damno- naô foras bufcar a fonte , q
ío à falvaçaõ: nem copiofo, te efíava convidando ? Para
porque naô íatisfoz a fede que te deixaílc enganar áas
do coração humano: nem creaturas,dondenaõ podias
percnne,porque brevcmea- tirar fenaõ trabalho-, def-

íc acabai nem fe dá de grar confo]açaQ,&: miferia rRa-
ja, & para todos

,
porque as corda tu pela memoria: ^ &

dl-
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tíizè-me , (plê firuto tiraftc com a ajuda de voffa graça:

da creatura ét quantas vé- a qual cfpero , & peço por

zcs te conrcrtefte a ella em amor de voíTo Filho JESU x.ioan.

offenfa de teu Creador? Chrifto
, que he a pio-*-*-

Acívfo rendeo-te mais hon- piciaçaõ de noíTos peccà-

ra , ou mais faude , ou mais dos , & dos de todo o Mun-
fazenda ^ ou mais virtude

,

do.

ou mais fabedoria ? To- II. PONTO.
<íos os goftos paíTáraõ co-

mo fombra ; & ficafte íò- /^ Onfidcra cmfegundo
mente com. o peccado , & \_j lugar , como todos os

divida da pena
,
que has de bens que fe podem achar

pagar eternamcnte,íenaô te nas creaturas , no Creador
arrependeres , & fizeres pe- cflaõ juntos, ô< melhorados
nitcncia, Ah meu Dcos! Do por hum modo excellente,

meu erro jáertourcconhc- & perfcitiíSmo. Donde fc

eido : do voffo remédio infere
, que fe o coração hu^

cftou agora ncceflicado. E mano bufca o logro deftcs

pois vós, Senhor, vos pre- bens, naõ tem para que ir

zais de dar bem por mal

:

mendigallos a outra parte

já que dous foraô os meus íóra de Deos, Em Deós ha

malcs,quc commetti contra riqueza , & abundância, rm
vós , dous haò de fer os Deos ha graça , &: fermoíu-

bens ,cô que me rcmedicis, ra, em Deos ha honra , &
Dos males, hum foy dei- dignidade , diferirão ,& fa-

xarvos a vós,outro bufcar a bedoria , poder , & fortale-

creatura : dos bens, hum ha za ^ & todo o bem que infi-

de fer perd arelmc o erro nitos coraçoens podem dc-

paíTado , outro ajudarme fcjar,& infinitamente mais

para evitar o futuro. Do do que podem defcjar. Fer-

paffado a mim me pcza, por moios faó os campos,^ flo-

ferdes vós quem fo is: para reftasrmas a fcrmofura do

o futuro dcfconfio
,
por fer campo em Deos eflá Alegre Paim.

cu quem fou: mas propo- he pdiacom osrefplando-'*^'
*'

DhQ naõ ofFendervos mais rcs do Sol, & Aurora, & ale-

ú grc
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gre a noite com a multidão, dra para alamiarfií Oh ai-

& variedade das Eftrellas

:

ma minha, íe em teu Deos
mas Deos hc o que fabricou cflá a verdadeira honra, de.

a Aurora , & o Sol : £eu hc leite , & riqueza , & toda a

pfaim. Q. dia ,& fua a noite ; as Ef- bondade :porque a bufeava
71 ^ ^' trellas elle as conta , & cha- cu fora de Deos ; & naõ fa

ma por feus nomes^ôc todas fora de Ekos , fcnaõ contra

cilas em fua prefença per^ Deos ; & naò íó contra

lob 1 ^^^^ ^ claridade. Preciofos Dcos,fenaõ côtra mim mcl-

5. faõ os haveres de ouro ^ & mo ^ a quem eftimava mais

prata, & pedraria: porém que a Deos? Gontramim^
em comparação do minimo & contra Deos, buCquey

^'^'^ dom de fua graça, ficaõ def- para mim as creaturas íóra

prcfiveis como o lodo , ou de Deos : pois diqui me naõ

arca. Ekfte modo pode o refultau mais que perdera

difcurfo ir caminhando:por graça de Deos , &: o direito

quanto impoífivel he , que para a fua Gloria.E que naô
perfeição, ou. dote algum íe perde quem aDeos perde f

ache nas creaturas,que com ou com que fica quem com.

eminência,& ventagem in- Deos naõ fica ? Outra vez
finita naô efleja anticipa- clamo a vós, meu Dcos,&
damente no Crcador ,

pois meu Senhor , & todo meu.

dcllc o participaõ , & de fi bem : £e atégora tive as cof-

mefmas faô Oí?iada que anr tas para o Altar ^ & o rofío

tes foraõ. para os ídolos: eu quero dar
Daqui fe moftra ^ pois, volta inteira à minha vida,

quam errado anda o pecca- virando o rcílo para vós y

dor mundano em trocar o antes que vós me vireis as

Creador peia CreaturaPor- coftas 5 & deixando o Míin-
quc,.qual he a peffoa de jui- do antes que clle me deixe,

zo faô^ que fe afafla da fon- Oh dtfpertc já o Sanfeõ da
te,por ir beber aos regatosj meu efpirito,& naô durma
ou que podendo alumiarfe mais no regaço da engano-
com o Sol , tira à força de fa Dtíila do deleite rnsn^-

golpes Êaifcas de. huma ps^ dano
,
q^e taatas vezes ihs:
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mcntíò : aproveitc-fe dcfta dartchey eflegofto breve
J

occafiaõ^que Deoslheoííe- • efle intereffe vil, ou efta

rece, porque hunia vez cor- honra vãa. Diz Deos, como
tados os cábellos da occa- diffe ao primeiro homem

;

íiaó, naõ terá depois for- De todas as arvores do Pa-

cas para efcapar com vida raizo come 5 defta naõ, por-

das mãos de feus inimigos, que morrerás: ifto he: dos

Ficay-voácreaturas,qu»etu- bens defte Mundo goza,
do quanto de vós podia ef- íendo licites ; dos iliicitos

perar, cá o acharey em meu naõ
,
porque te condenas.

Creador , fem a aggravar a Diz a tentação , como diíTc

elle,ê<: fem me enganar con- a íerpente a Eva : Vé como
vofco. he fermofa efta arvore , ôc

como fera faborofo o íeu

IIL PONTO* fruto 5 come , que naò has

de morrer : & vai o mefmo

EM terceiro lugar for- que dizcrllie : Bem podes

marey hum conceito gozarteda creatura , ainda

mais expreíTo defla compa- que peques , que naô he Io*

raçaõ ,& preferencia que o go certa a tua condenação,

pcccador faz da creatura ao Defte pleito heJuiz o nof-

Creador : confiderandojco- ío livre alvedrio. E fc ó
mo todas as vezes que o ho- pormos a Deos em balança

mem he tedtado , & pecca, com a fua creatun-^, he inju-

paíTa dentro em feu coração ria grave que íe faz à lua

efta ordem, ou tórma de grandeza; que injuria fcrá o

juizo. De huma parte efta darmos a fentença contra*

Deos , de outra a creatura

:

Deos em fovor da creatura^

cada qual offerece fuás pro- do Mundo , & do Diaba ?

meíTas a quem o feguir. Diz Oh quantas vezes íen-

Deos: Guarda a minha Ley, tenciey, ôc condency a

^ am.a-me fobre todas as Deos no foro , & tribunal

coufas , dartehey minha da minha liberdade ! Qiian-

graça , òa gloria. Diz a crea- tas vezes comparcy a Bar--

turaiSegue-me antes a mim, rabás com Chriftoj & fobre

a ini-



Exercido L Dospeccacks. 97
^ iniquidade da compara- ra : o Juiz iníquo ,

^uc

çaô, accrefcentey a da pre- fou cu , appella agora para

ícrcncia, & a da efcoihaí oRco innocente, que íois

A confcicncia medava bra-

dos , dizendo: Regem ^v•

Jtrum cructfigam í Has de

tornar a crucificar a teu

Rcy JESUS? E rcfpondi

ingrata , & atrevidamente

:

Nonhahirnus Regi , nífiC»e'

farem: Naò reconheço por

Rey , fenaô ao Mundo, Oh
grande cegueira { Se cu

houveífe deixado a Deos

vós : para que quando for-

des Juiz rcílo , naõ faya cu

Reo culpado. Deixey-vos

a vós , & eík foy o primei-

ro mal : & deixey-vos pela

creatura , & cfte foy o fe-

gundo ; & de ambos juntos

fe aggrava de tal medo o

meu pcccado, que íóhe ma-

yor VGÍTa miíericordia Per-

doaymc, Senhor^ que a mim
pelos Ceos, ou pelos An- mepeza;pcadoay-me;5cfc
jos, & Santos , obrara peíTi- a grandeza da minha culpa

mamcnte. Que fera dei- fez pafmar os Ccos^ faça

xando a Deos, aos Ceos,aos pafmar os Ceos , a terra , &
Anios,& Santos, pela terra, os infernos a grandeza de
pelo inferno

,
pelo demo- voffa piedade,

nio , &: pela propi ia conde-

nação ? Aífim o fiz , aííim
^

o íentenciey, & aífiney com Refumõ dejla Meâttaçao.
a minha firma. Razaô hc I. Ponto,
que pafmem os Ceos ; Ob- A dtffnença que vay dos

Jiupefcitt CibIu Com que goftos que fe achai em Deos
hey de revogar agora efta nos que fe achaÕ na creatnra^

fentcnça , & apagar efta fir- Je conhece de algum modo
ma > Naõ ha outro reme- pela ventagem que fazem as

dio , íenaô as minhas lagri- aguas de huma fome viva

mas , juntas com o fanguc íj de huma cflerna dejirui-

de JESUS. da , ou hum charco tmmundo.
Oh amantiíTimo JESUS, Glnam grande mjuna fiz lo-

Creador meu , a quem ce- go a Deos em preferirlhe a

gamentc preferi a crcatu- creatura fem provetío meu
L Parte, G algum^
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algum

'^ ar.tts com excejfivo to a Deos , antes que Deosy

àamno ? Ffdtrey perdão do & o Mundo dem as cojtas a
pajfadoi &graça para ímm^ elle.

darmemfuturo, III. Ponto.

IL Ponto. Todas es vezes que o ho"

Aggravafe efta imqnU mem pecca^ feu hvre alve-

dade-i porque nenhum htm pi*' drto , como Juiz miqno , fen^

de opeccador efperar da crea* tencea contra Deos peia crea*

iura , que fe bufcajfe a Deos, tura , prefermdo Barrabas ^
nai achate nelle com mfimía Chrtfto , & o feu appetite a

'ventagem, Obdefenganem-fe graça , & gloria de Deos.

as homens
y que o modo certo, §luem tal tnjufttça crera ? E

é^ honejio de goz>ar todas com tudonís o fazemos tun-

as coufas y he detxallas todas tas vezes. G^it remédio , fe-

for bufcar a Deos : & que fí naÕ rtfcar ejia fentença com
aqucllt he prudente

,
que àí lagrimas decantrtçâd-i&com^

âs cofias ao Mundo
5^ eír ^rof- o Sangue de JESUS

>

MEDITAQAÓ IV.

Da gravcza do peceado y por fer ingratidão ao»

benefícios de Deo$«

Multa bona opera oflendi vobis ex Patre meo, propter quoâ

eorum opus melapidatts
?
]oan. xo. 32.

Uando os Judeos lhes os corações , a nao ferS"

intentarão apedre- taõ duros como ella. Diffe-

jar a airiílo nolTo lhes : Muitas obras boas tg-

Saivador, o Senhor lhes lii- desrecebick>dc mim, & de

çou em rofto fua ingrati- meu Eterno Pay: por qual

da5 , a qual era huma pedra^ delias me quereis apedre-

Uq dura
, que pudérafcrir- jar ? Imagine a alma dcvo-

ta>.
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Ta , que o Senhor lhe faz

cfta mcfma queixa, & per-

gunta : porque íc cada be-

neficio hc hua boa obra,quc

recebemos de fua maó j ca-

da peccado he huma pedra

que recebe da noíTa.

E
I. PONTO.

M primeiro Ittgar con-

íidera fummariamente

quantos, & quaò grandes

benefícios tem recebido da

maõ de Deos. E íc cada be-

neficio he huina eiírclla de

influencias benignas para

comtigo: contar os benefí-

cios he impoífivel , como
<3cn. contar as eftrcUas : Numera
'^•^*

JiellaSyJípõtes.M^s cm geral

bem íabes que faõ muitos

:

Multa bona opera. Eras na-

da , & cllc te deu o fer >

eras lodo da terra ,& te for-

mou com as fuás mãos , m-
fundindotc a alma racional,

(inalada com o lume de feu

rofto; pudera o fim, para

que te creou, fer puramente
natural : & ordenoute para

o fim fobrenatural de logra-

res fua eterna bemaventu-

rança : nifto te igualou com
os Anjos,& aos mçfmos An-

Do^peccados. 99
jos te deu por ayos , 5c por

guias para o alcançares. Pa-

ra morares entre tanto que

es peregrino, & caminhan-

te , te edificou , & adornou

cfta fcrmofa cafa do Mun-
do > ao qual todo mandou
trabalhar em teu ícrviço, &
regalo. Peccafte , defampa- Ocutci

rando a teu Deos , & efque- ^p- 1^-

ccndo-te de teu Creador:

naô fe pode elle todavia ef-

quecer de ti : compadeceo-

fe de tua miferia; & vendo

que por ti íómcnte podias

cahir; mas por ti fomente

naõ podias Icvantarte , deu-

tc â maõ,& jurtificoute com
a fua graça. Depois foflc

rclapfo í & competio fua

paciência com a tua inconf-

tancia 5 e por muito que

tardaftc, n?iõcançou de te

cíperar. Porém quando já,

como folicito agricultor,

tinha fabricado efta fua vi-

aha , com tudo o neceffario,

ao tempo de dares uvas ía-

zonadas, défte efpinhos , &
frutos bravios. Julga tu,^^j^.

mefmo agora ( diz o Senhor 1. & 4;

da vinha )
que devo cu fa-

zer mais, que naô fizeíTt

cm beneficio teu para me
fervireS)& te falvai es? §lj*ià

G i) ejl
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tft^^qiiúd àpbut ultra factre lo^ & clemétiflimo Senhor,

vm^ame^y&nonfeciei^ Tcrcei^ro : affcílo de te-

Defte ponto pódss tirar mor da conta que Ihs has de
por fruto ; pdmciramencc dar: por qiiantoo rigor dcf-

afiado d: amor y & acçaõ ta crefce pela medida que
de graças por taõ grandes

,
crefeeraó os dons de fiia

&taôcoatinjLios beneficias, graça: & a quem lhe dera§^"''"°

que cftás femprc recebendo muito nefta vida , muito
^'*

da libçraiiffima maõ defte lhe pediráõ à hora da íua
Senhor 5 entre os quaesj morte: portanto (diz San-
muicos te faõ occultos , de ta Agoftinho) ou regert^-

que terás noticia quando mos os dons de Deos , ou já
çonícgu ires o ultiraadc to- que os naõ dev^smos , ncra
dos , que he a íalvaçaõ éter- podemos- rcgeitar

, procu^
na. No que deves ponde- remos darlhe o retorno de
rar o defínterefli com que amor, & agradecimento:
Deos procede com as fuás Aut bonaúltusrefpue: autfi
crcaturas i pois dandolhes r^fpuere mn potes , viaffitUf^

o dom , efcondc a maò ; & dtmm âiUãums rependt.

logrando eítas o beneficio,

ignoraõ o bemfeitor. Se- II. PONTO*.
gundo : affeélo. de confu»-

faõ própria, reconhecendo, ^^ Onfídêra cm ícgundb*

& abominando o mal que v^ lugar, quam feyo ,
&•

tens correfpondidOv a bem- abominável hc vicio da in-

feitor tâõ infigne : poís^^íB gratidão. Aborrece^- o Deos,
pela memo-ria paffavas feus aboiTCcem-no os Anjos ,,a-

beneficios ^ antes muitas borr>ccem-no os homens,
vezes os attribuhias, ou aos ainda- os. mais bárbaros , &
acafos da chamada form- até as feras parece que o a-

na , ou atua própria indiif- borreccm, Que caudalofas

t>ria,& merecimento^ ou ao laõ as correntes daliberaíi-

fíivor de outra creatara: fe- dade ,& mifericordia Divi-

do certo, que todo o bem te na ? E a ingratidão as fec^

^my^^ d^ mçi&, deftc amoro-- ca. Com . que força propen^
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êc^y ètk inclina o íiimmo que lhes lembmíTe tfta fa-

çanha. Choveu Manná no
ciefcrro : & quiz que fe

guardaffe na Arca^para que
os vindouros foubeífem cò

para communicarfe ?Bem
& a

AíTim como o réder a Deos
graças he meyo para alcan-

ingratidaõ o eftorva.

çardclle novas graças: afiim que paõ os havia fuftenta-

o que fe eíquecc dcííe reco- do. A dez leprofos fárou^

nhecimento, aíimcfmo fe Chrifto: & vindo hum fó

priva do mayor proveito, dellcs a renderlhc as graças,

O ingrato quer ter a Deos perguntou onde ficavaô os

fó para remediar fuás ne
ceffidades : em eftando re-

mediadas 7 naô tem mais

Deos que a íi mefmo.
Pondera também como

outros nove. Neftesj&em
outros muitos exemplos)

moftrou Deos Senhor noí->

fo , naõ como a fua libera-

lidade foffe menos pura, fc-

nenhú intcreíTe pode Deos naô como o noíTo agradeci-;

pertender das creaturas, a mento era totalmente ne-i

quem faz bem , & com tudo

aunca lhes fez bem, que
naõ efperaffe o agradeci-

mento , fó porque aflim hc

racionavcl, honefto ,& de-

ccíTario.

A' vifta pois deftas ver-i

dâdes forme a Alma confí-

go efte argumento: Se os

benefícios de Deos para

vido, & mais proveitofo comigo faõtaõ grandes, &:
para as mefmas creaturas. fco naõ correfponderlhe hc

Refgatou o Povo de lírael

do cativeiro de Fa^aó: Sc

ordenou logo
, que fe ceie*

braíFe todos os annos a Paf-.

choa em memoria defte be-

neficio: Matou os páimo-
genitos de todo o Egypto
em favor do mefmo Povo

:

& mandou logo
,
que lhe

dedicaffem todos os pri-

mogénitos de lírael, para
"

I. Parte,

vicio taõ abominavehquam
abominável coufa fera em
lugar de render a Deos gra- j

ças , oíFendello com aggra-:'

vos ? Se os leprofos por

naõ virem a lãçarfeaospési

de Chrifto foraõ com ra- >

zaõ eftranhados : quam cf- '

tranhado deve ícr em mim, •

depois de huma vez limpo.i

da lepra de meus pcccados, ^

G !ii tor-
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tornar a oflender com elles

acmeíiTio Senhor que me
alimpou ? A vinha que deu
cfpinhos y òc íivas amargo-

zas , mcrcceo fcr dcílruida.v

que merecereycu, qucnaõ.

lo dey efpinhos, & fel fim-

plefrnente ^ fenaô efpinhôs

que atraveíTaffem a cabccj-a

de meu Salvador ,& fel de

aíBargura que Iheatormcn-

taffe a lingua ? Oh ingrato

de mim! Deos refgafoiifne;

do poder do demónio : &:

a- memoria com que ce-

lebrey efte fobcranobenefí-

cio, foy tornarme a meter

no cativeiro do demónio?
Deos fôflènta-mc corn o

M^nná de feo Gorpoíacra-.

mentádp : & ea a arca j ou
íantuario V (f^^ aparelho:,

para cfte dom cekftial , hc
hum coração impuro^ hu-

ma confcienci a tibia , & po-

derá ferque tal vez íacrilc-

ga? Oh; ingrato de mim !v

Ghdefconhecido às mercês

de Deos ! Qúe mohftro he •

cfte de irfuiba ingratidão',

.

que aíTombro de maldáds ?

Cò.no , ÍQ o3 hoiíiens deíe-

jaõ: proceder agradecidos

Imas par i com os oiítros, fô

paia cam vofcoj meaPet>^>

E/plrhuaeç i
'\

o naò faõ ? Acafo as ditidas,

em que vos eftaò obriga-

dos, íaô de menor porte,ou

voíTá PeíFoa he de menor
refpeitoí Naõ texey eu com
burti homem Deos aquelJ es

bons termos
, que me. prezo

de ter até com omeu eícra-

yo, fc mcíervio com amor?

Quem com mais amor me
íervio, tomando a forma de.

efcravo >. do que vós ,, Se-

nhor
,
que o íois de todas as

creatLiras ? Pois porque

vos naõ fòu agradecido >

Porque razaõ vosofíendo?

Oh naõ permittais. Senhor,:

que vos offenda mais: & fc?

o haveis de permittir por
minha, miferia, naõ mefa-.

cais mais beneíiciosrque.an-.

tcs mé quero pobre , do que-'

ingrato , &q a vós antes juf-^

tosque mal cojreípondido.

Porém fe me haveis de fa-^.

zer benefícios , o primeiro^

de todos ha de ler
, que fai-

.

ba eu agradecelloso

^ m. PONTOc

COnfidera em tercei-,

ro, & ultimo lugar,

como naõ íó foftc ingrato^

peccando contra Deos tcui

bem-
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bernfdtór : fenaõ iifando. cníiaaíTe as letras a hum ím
mal do mefmo beneficio

,

difcipulo de graça., & com
para mais livremente com- grande trabalho : &. efte

metfer o peccado.O conhe- uíaííe delias para lhe armara

cimento defta verdade pó- humacaliimnia^^patroci-:

des ajudar com alguas com- nar w feus injulios accuía*

parações. Primeira ; de hum dores : que infame acçaõ te.

pay
,
que cingindo a efpada paxeceria? Pois eíie-he o;:

a leu filho para o mandar â peccador
,
que , dandolhc

guerra : efte arrancando lo- Deos cngenhov& capacidaí^

:

go a mefma efpada, o ferif- de para o íervir , o emprega •

íe, êcmaltrataffe, Talhe o em inventar novas malda-..

pecc?.dor
, que dandolhc des ,& fó ferve de tropeço •

ícu Crcador a liberdade pa- para os ignorantes, & do

ra refíftir aos vicios , & ven- máo - exemplo para todos,.

ccr as tentaçoens, da mef- Por. efté modo poífo ir dií^í

ma liberdade ufa para os correndo pelos mais bencfif

abraçar em ofFenfa grave de cios que Deos nic fez;coinO'

féu Creador. Segunda: fc o da nobreza de fatigue ,qu€?-

hum amigo erhpreftaíTe a converteo em vaidade V q
outro quantia de dinheiro das forças, faude, & gentilc-r'

para remediar fua neceflt- za com que fomento a ira

,

dade :
^ &ç efte fc aprovcitáf- & a luxuria ; o da inteireza,

fe do meímo dinheiro para & perfeição dos fentidbgj

períeguillo, & afrontallo: de que ufo para a vãa cu-»

que diíTeras de tal ingrati- riofidade : ôc finalmente tu*:

da5? Pois aílím faz o ho^ do o que temos he domi de

mem , que, dandòlhe Deos Deos como Author ,ou dâv

riquezas pataie remediar a natureza , ou da graça i & >

fiyôc aos -pobres
j
quçfâ& de' tiidp ufamos mal c:m

irmãos f6Us,< fe aproveita aggravo manifefto dó mef-
dellas para perfeguir , & mo Senhor, De forte

,
que

afrontar ao;'meímo Deos a pepcadór para qualquer

em ÍÍV& ^^^ ftus pobres, parte que olhe ,àífim como
Terdeirai:. £c hiim ^ Meftr^i eftá rodeàdoi de benefi-cios,

G iiij aíTim
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j

afíim eftá cheyo de ingrati- crcado he o louvor^ & glo-

doens. ria de feu Creador : & mò.

Defte ponto pódcs co- a fatisfaçaõ do teu gofto,

iher os íeguintcs frutos, dcfordçnado. Quanto mais^.

Primeiro: íuini proíundif- que quem uíurpou os dons

íimo,5ccntraiiIiaveldcfprc- de Deos pava ufo illicito,.

zo de ti próprio.: porque como tu ufua^parte, ate do

do ingrato naô he juiío que uío licito deve ,
quanto pu-

alguém faça cafo: íenaõ que der, abíler fc> para recõpen-

todosotcnhaõ naruimcõ- far com a mortificação o
ta que merece j & que quan- que fe deimandpu.com a li.,

do o vem paffar, o apontem herdade,

com o dedo y como a infa- Terceiro : admira ^ reco-

rae ;, dizendo : Alii vay o lar nhece ,& adora aquella in-

grato , que naó foube ter effavel bõdade de teu Deos,

bons termos, nem cò Deos

,

queXabendoquc os rriefmos.

que he feu Pay , íeu. amigo^ dons , com que te eiirique-

& feu bemfeitor ; eft^ he o. cia , liavias de empregar em
que dá mal por bem : & ofFcnfa fua: nem por iffo

quem quiz€r dçlle aggra- encolheo a maõ p?.ra os ne^

vo y naõ tem mais. que fa- gar , ou tos lançou em rofto

S^crlhe benefícios.* naõ ha para eovergonharte; &. íe

duvida, que fe pode fiar tal vez os íubtrahio , ou ne-

delle muito. Tal he ocon- g.ou5eíIie foy outro novo be-
ceito

, que has de ter de ti3: neficio ,
para que reconhc-^

&• íe oiiJtro tens , erras , & cendo tu o erro^mudaíTes de-

efíás cego; pois ainda naõ procedimeintq, ác te fizef-

t€ ajBanheceo a luz do co- fes capaz de receber outros^

nlieçimcnto.proprio. mayorcis. A' imitação deflc

Segundo fruto: aprendo exemplo devo cu porxarmc
a- ufar das, creaturas com. coni meu. p^^oximo : pois.

tal moderação,, &: tento^que hecerto que nenhiima com--

mò perv^ert^s o fim ^ para. piraçaõ, pqde haver , nemr
q;ue Deoi te concedeo fuás entre os meus beneficio.^

Htiíidadçs. O&ndctuJQO; para Qoavp.proxim3 ^& os.

;
.. . .

• d^:
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(k Deos para comigo ; nem ufe de voílos dons , & bene-

entre a fua ingratidão para ficios.
, que cedaò fempre

comigo , & a minha para cô em múiyor gloria de Toffo

Dcos. íantonome. Amen.
' Ultimamente íallando

com Dcos podes dizcrlhe;

Senhor Omnipotente , & Repmo defta MeMtaçad.
mifericordiofo, de cuja maõ
recebi o fer, a vida^^ o mo- I. Ponto,

vimcnto, & tudo quanto Confidermdo a muliidãOt

valho , & fou : razaò hcque & gr^^ndeza dvi bempcwi de

como os rios tornaô agra- Deos para condigo
^
qual heo

decides ao mar donde fahi- da creaçao-iionjavaçao fj^^f"

iraõ y aífim voffos bcnefi- ttficflçad , é^c verey- quaa

cios, de tal forte ufemos Jt^fia he a fua queixa, quai

delles, que todos vaõ parar fea. minha ingratidão, t, tu

à voffa mayor gloria. Mas rarty pôr fruto três affcBos ^

cu peccador ingrato
, que primeiro^ de amor i & agra*»^^

toda a minha vida diífipey, decimemos a vijia do muito

Gomo filho pródigo , a fui- que teabi : fegundo ,. de con-

tancia de voffos dons , vi- frf^Õ proprta , a vtfia do mal
vendo luxurioíamente na^ qtie correfpondi: terceiro , d^-

íCgFáõ do peccado : coma ttmor da centa
, que íÃia mai^

poderey agora tratar da ejinita fe me ba de pedir^.

emenda, fe vós me naò con- quanto mais l rgafoy a mai^

cederdes outro novo bene- Útvina em me enriquecer

•

ficio de converterme a vos IL Ponto,

perfeitamente. Convertey- Se a mgrattdao ^tciaahor*

mcavós,Scnhar,dando-nie reiívet a todos : em, e[peciala

hum coraçaôleai , & agra- T^eo^ No^q- Senhor , o qtiaU

decido para comvofco, & fempre qne nos fuz aígur)^

renovando em minhas^ en- b^ mfiao i pede o agi aàiúmitr"

tranhas hum efpirito reclo^ to delito para açkat em mf^
pelo qual dirigidas todas difp fiçaa de n§s fkzcr oU"

minhas acçocQSj^de tal íorte trox no^uamente: CJjoranyí
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pois havêr tratado a ejte Se

íihat com. ftyores termos do

que no Mudofé cejiumao tra-

tar os homeris \ dandolhe mal
por beWi & aggravos porfã»
vores^ & lhe pedirey ajfe-

ãnofnmme me faça 4^ta

f$r diante agradecido.

III. Ponto.

V"'jB nnb fó fuy ingrato a

T>eos , pcccando contrai meu
beinfntúr ifenao também va*

lendome de fêiis bvmficws pa^

ra ai fuás offenfas : maldade

femelhâfite a de hum filho que

offendejfe afeupay^ humami.

goafeU amigo^ hum dtfctpulò

E/phifíiaeSy

afen Mfjlre, como mefmâfa»

vor , & ajuda que ddks ce^

ceberúo. Donde ttrarey três-

frutos. Primetroydffprezo de

mm proprto: pois tjío hè o

que mereço por ingrato. Se^

j^undo: re^ítdão no ufo das

crcaturas para ofim da hun»

ra de VeoSy&nao de meu apr

pente. Terceiro: Admiração,

érkuv-or da bldade de Deosj

que nao ceffou de fazerme be^

prevendo que lhe havia de

correfponder mal \ enfinando-*

me
,
que defie modo deva ha^

verme com meupróximo.

MEDIT AC, AÕ V.

JDa gravezâ do pcccado pela ingratidão que :

cfpecial mente lhe accrefce contra os be-

neficias da Redcmpçaõ.

Extranevs f:£íusfum fratribus méis , ér peregrinus filtis ma^

íris mea Et dederunf mefcam meamfeh e^ in fiii meipotã"

^rtíni me acetoió* fupet doloremvulverum meorum
addiderunt.ViúM.V,<),^22.í}^2j\

Odo o Pfalmo fef- fo contra a ingratidão dos

ferita acoito he hua peccadores : porém cm três—i^^Ê continuada queixa pôtos prineipaes hos deu a

de Chrifto Rcdcrnptor nof- conhecer a razaô de feu

fen-
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ícntimento, &: a graveza de lhe accrelce da ingratidão a

noffa fem-razaô : & íaõ as cada hum deftes benefícios.

três mayores finezas5q com-

prehende. a obra da Re-

derapçaó. A primeira íoj

encarnar o Filho de Deos,

fazendo-fe irmaó do home.

A cfta correfponderaõ os

pcccadores,tratádoa Chrif-

to como eítranho , & def- mayor íTnal de amar,& efti- ^^'

L PONTO.

DEos homem por amou
do homem; & o ho*

mempecea? Que enormi-

dade I Naõ pode Deos dar jn^.j;.

conhecendo-o. como pere-

grino : Extramus fa£íus

fumfratrthiis meió^ ó* pcre-

grtnus filiis maíru m^a, A
fegunda foy facramentar-

fe,fazendo-íe comida,& be-

bida do homem^^ chea de

toda. a fuauidãde; A cfta

correfpondem ospeccado-
res , díinda ao Senhor por

fuftento o fel, ôc vinagre de

£ua malicia^ & pervcrfida-

dc: Fa dedemntin cfcam mea

fd : é^ tnjitt mea potaverunt

me auto h. terceira foy o
padecer morte de Cruz, pa-

gando- pelo noíTo peccado peccandoy parece que^ pre^

mar o Mundo>do que dar*

lhe feu Filho humanado,:

nem o Mundo pôde dar

mayor íinal de deiprezar a

Deos V do que peccando

contra elle» Pois , Crca-

tura,que es capaz de razao)

em que razaô cabe
,
que o

mayor final de-; amor , &c

efíimaçaô fe pague com o
rnayor final de inimizade

,

^ defprezo ? O homem pe-

la admiravelobra d-*. Encar^

naçaõ ficou- membro dç

Chriflo :: pelo peccado fica

membra do' diabor :'; logó'

còm as dores de fua& cha-

gas 'i a cfta
;correfpondem

os hómeS , renoYando(Ihe as

dores quando- renovàô as

culpas :£rj//;7^r àolort vut"

mrum miorum addidermi.

Póndérc pois eajma- devo-

ra,a gravezra da peccado"^

rende fazeros membros de

Chnfíòy membros, do. feu

tnayor inimigo. . Efíc Jie o
abíuWov ou inconveniente
com que argumenta S, Pau-

lo^ reprehcndcndo em efpc-

ciai o peccado -da iuxurrsr.

Naõ íabeis (diz o Apcflo^
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ló
)
que 03 noíTos membros

eítiô incorporados com
Chrifto noffa cabeça

^ que

Ije hornem vardadciro co-

mo nofoutros ? Pois pec-

cais, afazeis os membros
de Chriíio , membros de

perdição em íerviço do

,
diabo ? Nefcttis quemám
C'Orpora ve/ira numbrã funt

Chríjii^ Tõllens ergo mtmbra
Chrijtí yfaciam mcmbra me-

reirtcís^ Oh adverte bem,
alma minha, qucaífim co-

mo a uniaó do Verbo à nof-

fa carne honrou grandcmc-

tc a todos os homens , aílim

o peccado dos homens de-

pois que Chrifto encarnou^

deshonra a Chrifío.

Pois como t€m huacrea-

tura racional coração para

deshonrar a quem a honra ?

He poflivel , que Deos pre-

zou-fe de ti,unindo-te con-

figo, & tu defprezas a Deos,

apartando te deile? Ha-íc

de dizer ,
que depois que

hum homem he filho de

Deos por natureza , outro

homem he filho do diabo

pelo peccado ? Ha-te de

ver em hum íuppoíío uni-

do o barro de Adaõ ao Ver.
bo çm unidade de Pcffoa;

Efpirituaes-^

& em outro unido a Lúci-

fer em uniaõ de vontades í

Oh naó feja aífim , abre os

olhos para vero teu erro^êc

vê o teu erro par^i retratai-

lo. Pois Deos íè dignou de
fazeríe irmaõ teu efpiri-

tual, & carnalmente^ naõ
tenhas por eftranho aChrif-

to , & por amigo ao diabo

,

por peregrino a Deos , &
por domcftico a teu inimi-

go 5 naõ dcfconheças a teu

fangue, naõ degeneres da,

alta filiação
,
que o Eterno

Pay tcconcedeo pelos me-
recimentos de feu Filho

Unigénito JESU Chrifto.

II. PONTO.

DEos feito manjar, &
bebida do home por

amor do homem , &: o ho-

mem pccca? Grande ingra-

tidão ! Bem podia a obra

de noífa redempçaõ defacõ-

panharfc deík foberano be-

neficio do ^^acramcnto. Mas
o Senhor quiz naõ íó obrai-

la huma vez na Cruz, fenao

renovalla qiiafi infinitas no
Altar , inftituindo hiun Sa-

cramento , cm que i-: aepo-

fitaíTem os thefouros .de

feu
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íèu fangue, para fe applicar diçaô , & fuavidack de efpi-

cada dia o feu valor ao noí"

fo rcmcdio , com os cfpe-

ciacs cfteitos de nos dar

augmento da graça , forta-

rito para com os próximos

:

& tu qiiafi femprc cftás:

chcyo de ira , de malícia , &.

de amargura. Eftc he o
Icza contra as tentaçocns, agradecimento, cita açor-

pcrfcvcrança nobemobrAr, reípondencia que dás a taò

caridade^ &: fuavidade de amorofo Deos? Verdadei-

cfpirito para com o proxi- raraente fe eu tivera fé co-

mo. Porém tu , alma mi- moihum graõ de mofíarda,

nha, como correípondes a já o. monte de meus pecca-

taõ eftupcndo beneficio ? pos havia de cftar fumida
Chrlfto te poema ti huma neftemar dasmifericordias

mefa , & tu outra mcfa Divinas. Sc eu tivera fé vi-

pões a Chrifto y elle na íua va , huma íó communhaõ
te miniftra por fuftento feu baftava para me fazer Saii^

Corpo 5 & Sague preciofos

:

to. Sc cm mim houvera digr

Accipuey^ i9medtíe^:hoc ejl na cíiimaçaõ de que coufa

C^rpwí «íf««3, ; ta na tua llic hc fkaríe Deos morando^

miniftras fel, & vinagre de cem os homens, & andai:!

teus vicios , & imperfei- entre elles por eíFas ruas,.5c

çoens : Dederunt m efcám eftar a toda â hora neítis

meamfel', é^mfiíi ?mapoía^ Igrejas efperando que o vi-

verum meactío. Com o S^^ fitem ,& communiquem, &,
cramento pertcndia^ Chrif- vir dentro a meu peito cada
to o teu augmento na gra- vez que quero : differentes

haviaôde.fcr meus procedi-

mentos, ís^as: ferem cfks

pelo GOii trario taes
, que rio

& tuça, 6c nas virtudes

lhe pagas augmentando
pcccados. Pretendia esfor-

çarte contra as tentaçoens: mcímo lugar em que affiíie

& tu^ mal es acometido
, já Ghrifla Sacramentado^ &

te rendes. Pretendia a tua

perfeverança no bem , & tu

a cada paíTo reincides. Pre-

tendia de ti.docura de con-

no mefirio dia em que o cé-

munguey ,0 oíTenda muitas;

vezes ? Bem fe vê que í:«aa

he ifio íé 3 nem amar a

CBriífo^.
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Chriíio , fcnaõ Imma ingra-

tidão feíflima , & hum def-

conhccimenco brutal , ou
diabólico.

Seja pois o fruto defta

coníideraçaõ, que quando
te fcntircs tentado de qual-

quer vicio^reípondas prôp-

tamente : Quem commun-
gou , & quem ha de comun-
gar , naô commettc tal bai-

xeza ; Chrifto veyo , ou ha
de vir a meu peito , & cu in-

tentar offendello ? líTo naô,

que naõ mo merece feu a-

mor. A teu honrado Hofpc-

de, & Filho de taõ bom Pay,

tenhamos-lhe ao menos a

cafa limpa: naõ demos fel

por fuílento a quem por íuf

tento me dá feu fangue.

III. PONTO.

DEos morto por amor

do homem , & o ho-

mem pecca ? Oh ingrati-

dão abominável ! Confidc-

ra alma minha, a Chrifto cf-

pirando cm huma Cruz : 8c

confidera-tc a ti commct-
tccdo hum pcccado mortal;

6c dos mefmos extremos en-
tre íi comparados, apparccc

logo quanta he a enormida-

EfpirituaeSy

de de hum pcccado.O Filho

<le Deos tem cuberta a ca-

beça de eípinhos , os olhos

de lagrymas , o roflo de fa-

livas , as mãos
,
pés , & lado

de fangue , o corpo todo de

feridas, a alma de confu-

íaõ , & opprobrios : & fi-

nalmente eftala à violência

de fuás dores , & muito
mais do feu amor. Para que
fim ordenou taõ inaudito

cxceíTo ? Para que o homem
naõ peque ; & o homem
bufca regalos illicitos, ale-

^ria váa ,coroa-fe de rofas >

luas mãos, como diz Da-
vid , crtuõ cheas de malda-

de, derrama o fangue de

Chrifto , & feu mefmo no-

me ,& o de fua Cruz , toma
para teftemunhar falfída-

dcs, 6c tem por coufa pe-

zada cuidar meya hora no
que Chrifto padeceo por

clle ? Que hc ifto , fenao

accrefccntar asíuas dores ^

Super dolorem vulnera meâ'

rum addtderunt ? Quando o
^iíJ^j*

diabo chegou de todo a co- de díos

phecer que Chrifto crucifiJ-P-'»^

cado era verdadeiro Dcos,!,;;^!'^*

deu por perdido o feu rcy-

no do peccado , entenden-

do que taõ poderoío exem-
plo
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pio levaria a poz fi todo o queres ( diíTe o Santo , &
Mundo, &rarOyou nenhum; poíTo dizer eu) que deixe

homem , chegando a crcr^ a hum Senhor taõ bom , &
chegaria a pcccar. Ay de que tanto me ama

,
que por

mim
, que a maldade que o mim fe poz na Cruz.

diabo nao chegou a prefu-

mir , eu a chego a executar i

Eilc dcfeípcrava de que cu Refumo drjla Medita çaip.

pcccaíTe , & eu pequey mais
do que cUe podia eíperar. Outra nova- tngralídtío fe

Daqui podes tirar por tncluinopiccaàOfporferco?i'

fruto outro cfEcaciíTimo tra os beneficws da Encat na*

modo de reííftir às tenta- faoySactamtmot & Paixúo

çocns y& moderar os appe- dt Chífto.

titcs: dizendo comtigo: Sc IL Ponto,

morreo Dcps pelo pcccado^ Be contra a EncarnaiÇi^e^

morra o peccado por amor porque fe^/do fjla a mayor de"

de Deos. As mãos de Chrií- movjlrfifaõ do amor de Deos

to pregadas para me remir

,

pára cumnofcc: nís lhe rejpon-

& as minhas foltas para o demos com a major dtmot/fm

ofFcndcr? Chrifto com def- traç/i$ de feu defprezo y gue

nudez , eu com alfayas? he o peccado i& fazendo nos

Chriflo com fede, cu com Chrifto mcmhos ftus peta

abundancias ; Chrifto ro- Encarnaçai
, peloficcado nos

gando por feus inimigos, eu fazemos mtmbrcs do diabo.

deíejando vingarme; final- Ponderando efteabfurdoypro^

mente Chrifto morto , & eu curarey efitmar lai alto bcne*

immortificado ? Naõ con- ficw y aproveitando o direito^

cordão cftcs extremos. Af- qt^e por dU fe me da para fer

fentarey pois comigo fir- filho deDfos.

memente rcfponder ao ten- II. Ponto,

tador , o que de S. Polycar- He contra o beneficio do

po fc lê
;^
que refpondeo ao Sacramento : porque nelle me

tyranno
, que lhe perfuadia da Chrifio a comerfeu Gorpa,

ncgaflfe a Chrifto : Como & Sangue: & no p(ccadolh&

dm
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dou a provarfd, a- vtn4gre: Mor te ^

é- Faixaã de Chnflõ^

no Sacramento me offetcce porque o Senhor f^ jogeuou a
muitos dons

^ ^ graç^is: ^ ella para d<'Jlrmr opeccado:

pelo peccado todos mal logro
j & eu pelo peccado impugno^

final de que nao tenho viva & d faproveito a Paixão d

t

fedepmyjlerto^é^ejiímaçad Chrtjío. E fera o fruto otu

dejle beneficio. Eferi ofruto tro modo de rejifiir is tenta*

refiflír as tentações com a con- cies j
que he confiderarm que

fideraçaodeqitecommungmy^ ejie Senhor padeceo
^
porque

mheydecommungar. eu peqiiey ^ ér para qm nao
III Ponto. peccajft.

He contra o beneficio da

MEDITAC.AÕ VI.

Da gravcza do peccado
, pelo ódio qu«

Deoslhecetn.

Miindi funt oculitut, ne vídeos malum
,
é* rejpicere ad ini-

qmtaUm non poíens. Habac. 1. 13*

SvoíTos olhos (diz ra amizade amar o que o
o Profeta Haba- amigo ama , & aborrecer o
cuc fallando com que aborrece.

Dcos ) faõ puriíTimos ; &
aflim naõ podereis nunca I. PONTO.
cmprcgallos na maldade.

Erte he outro motivo mui- ^^ Oníidera como naõ
to nobre , & cííicaz , pelo v^ póde haver extremos

qual devo exercitarme a a- mais oppoftos , & diftan-

borrecer o meu peccado 5 tes do que Deos,& o pecca-

pois he ley da verdadei- do. Grande dirtancia vay

do
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(feEmpyreo ao inferno: &
com tudo pode Dees col lo-

car a mcíina couía ncíies

dous lugares juntamente/.

Grande diftancia ha entre o

gozo da Vííia clara de Deos,

& as penas do inferno: &
pódeDeos a huma alma dar-

Ihe juntamente a padecer a

pena do fogo eterno , & a

gozar a gloria de íua vifta

bemaventurada, Eíp-rito,&;

corpo, quam diverias fuf-

tancias faõ ; & unem-fe no
homem. May, êc Virgem;

quem imaginou que íe ajun

ta(Tem ? E ajuntáraõ-íe em
MARIA Santiílima. Deos,

& Homem^nem pelo penfa-

mento Angélico paíTou^que

feuniriaõ: & fe uniraô em
Chrifto Senhor NoíTo. Po-

rém Deos 5 & peccado uni-

rem-fe, hc impoífivel. A
uniaõdos outros extremos

acredita mais aOmnipoten^
cia de Deos, a Sabedoria , &
todas fuás perfeiçoens. Mas
a uniaõ quimérica deftes

dous extremos , Deos , &
peccado , deftroe ao meímo
Deos 5 & todas fuás perfei-

çoens. Deos he luz : o pec-

eado trevas; Deos íumma
ordem : o peccado fumma

L Parte,

05 peccados. 1

1

1 .

deíbrdcm ; Deos a mefma
razaõ : o peccado a mefma
fem-razaò

:; Deos he o fer:

o peccado he o naó fer;

Deos a felicidade infinita:

o peccado a infinita mife-

ria. Que mayor oppofiçaô

pode haver , ou que mayor
ódio? Como ha de poder

Deos pôr os olhos no pec-

cado? Rejpicere adiniquita"

tem non poíerts.

Oh fantidade por effen-

cia, & pureza infinita de
meuDeos ! Agora entendo

de algum modo quanta hc

voíTa mifericordia para cò
os que vos ofFendem : pois

naó podendo vós pôr os

olhos no peccado , os pon-
des continuamente nos pec*

cadores
, para que arrepen-

didos fe convertaô. Oh
quam grande exceíTo foy de
voíTo amor

,
quereres nâ

Circuncifaô , noBautilmo,
6 na Cruz appareccer com
fombras de peccado , & fer

reputado entre os malfei-.

tores! Amor,queaomenài
neftas íombras venceo huçi
ódio infinito

,
qual heo áç:

Deos para com o pèccad4,

íem duvida foy amor infi-

nito. Para correfponder>

H vos
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vos a efle amor , já que vós, guerra a Deos, & a íeus An-

,

meu Deos, aborreceis tanto jos , 6c Santos ,
que he o que j

o pcccado, cu quero tam- diffejob : Tetendn adverjus ^'^^

bem aborrecei !o. E pois DeumrnanumftfOfn^ó^con' xs-xe,

me mandais que fcja ían- tra Qmnpotenum, roboratus

to,como vóslbis: day-mcy e/i: cucurrn adverfus eum
Senhor, taôcopiofa parti- ereííõ collo: Que o pecca-

cipaçao de voíTa natureza dor leyantou a maô contra^

pelos auxilios de voffa gra- Deos,& íe fez forte contra

çá ; que nunca poíTa pôr os o todo Poderofo , & correi,

olhos y nem o coração no, a encontrarfe com elle com
peccado ; & antes cu faça a cabeça ergueida^ Por on-

pázes com a morte ,& com de he força
^ que também

ò inferno, do que coma; Deos o aborreça, &pcrfiga:.

itiais leyc offenfa voffa. pois fomente ama os que o,
' amaõ,
• III. P O N T Oo Pondera, que affim como

O; amor de Deos para com
COnfidera, como no as creaturas he a caufa ef-

mefmo inftante ^ cm^ ficaz de todos os bens quer:

quehuma alma pecca mor- lograõ> porque naa pode
talmçnte ,^neffe mefmo fica, Deos querer, bem a huma
incorrêdo no ódio de Deos, alma, &na6 Ihofazer, pois

& le dá por inimiga decla-. aluamefma boa vontade hc.

rada do Omnipotente: rc- o poder efficaz para o cf-

bellafc contra o feu Rcy Ic- feito .\ aflim também o odia

gitimo,& fc paíTâ com trai- de Deos contra ascrcaturas

çaõmanifcfta à parte de feu. hc; a razaõ de todos os ma-
capital inimigo, que hc o les,&miferiasdcpena,quc
diabo, com o qual affenta lhes pódemacontecer

:
por-

praça, i8c fe alifta, debaixo que quanto mais poderofa
ât fuás bandeiras V & vive hc a peíTõa' que nos he ad-

4afeu foldo
, que he o pra- verfaria, & quanto mayor a

zérfalfo defte Mundo, & dependência, que delia te-

eom as obras,proteít:! fazer mos., tanio^mais. perigofo

. hc
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he cahirem fua defgraça, & Sacramento do Altar ? Perr

tanto mais irremediáveis doay , Bom Dcos , minha

,

os dãíK)s que delia nafcem > naó fey fe diga ignorância,

& por tanto, fendo o poder ie maldade , íe miferia ; o

de Deos infinito -,& a noffa certo he, que tudo. Per-

dependencia delle total , a 4oay-me : façamos pazes de

que miferia extrema feniõ hoje em diante. *Quem já

fogcita quem fe determina mais vos refiftio^ que ti-

a incorrer no ódio de Deos?

Oh alma minha : cftar

em ódio com Oeos! Só o
imaginallo te devia fazer

eftremecer. Que foíTe eu
taõ dementado, & nefcio,

que me atrcveííe a fazer

guerra contra vós. Senhor
do Ceo , & da terra ? Que
me deixaíTe eftar tantos

veffe paz ? Naó quero rcfif- j^b

tir a voíTos preceitos, &4-

confclhos 5 rcfiftir fim a^

ToíTos inimigos
,
que o fôõ

também de minha alma, j

c
III. PONTO.

Onfidera , que ainda^
huma alma eítiveffc

í^nnos em ódio voíTo, naó muitos annos em graça de-

vos amando a vós ,
que fois Deos , favorecida com feus

fumma bondade, & fendo dós , rica de merecimentos^

de vós aborrecido
, que fois & levantada a muito aítoi

fummo poder ? Se hum ho- grão de perfeição i 5c ainda.^

mcm, que traz inimizades que houvcffe feito obras)

com outro, lhe naó entra- heróicas cm íerviço de fuav

úm cafa, nem lhe pede fa- Divina Mageftade, Ôc por)

vor, nem lhe vê o roftoj feu meyo fe houveíTem con ?

como,dando-me eu por ini- vertido , & falvado muitas:

i

migo voíTo , & cftando almas vque he o que maia-

ó diado cõvoíco taõ grave- agrada a feus divinos òIhos5:

com tu do,fe por fua defgra-

ça cahio cm hum peccado

rnortal , no mcfmo ponto

o neceírario,& o fuperfluo, (oh miferia grande , oh pe-

& a vervos no Santiffimo rigotcrrive!-,aqutosiilhos

H ij dê

mente, me âtrevi a andar
neile Mundo , a entrar nos

voílos Templos, a pcdirvos
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de Adaó cílamas todos fu- tilTiina ,& immutavel. Mats;.

geitos ) no mefmo- ponto de féis rail oito centos &:

(digo) a priva Deosdíífua< oitenta annos ba
, que o

graça, & do direito que ti- peçcado entrou no Mun-
nha à gloria y a deíkrra pa^ do : &: fuppoflo que efte Se-

rá fempre de, íeu Reyno^ nhpr he pio , & mifericor-

rifca todos feu3.ierviços,& diofo fummamcnte •: nau
â defpoja, de feus dons , & fe achará que já mais fe re-.

adimitte de fua protecção conciliou com.peccador aK
efpeciai , & finalmente a fi- gtim

, que por própria-von-
ca aborrecendo, com hum t^ade incorreffe na culpa y
ódio perfeito^,&:tal^ que ÍQ íèm que primeiro efle re«

JESU Chrifto metendo de trataífe, & iançaffe fora o
permeyo feu Saiague o pó- íeu peçcado. Darlheha aju-

de apptacar. De forte
5
que da para o poder aflim fa-

os mayorcs Santos por hum zer , iffo íim ; mas fem fe;

fó peçcado mortal ficaó fe:- arrepender admittillo à fua
gundo a preícnte juftiça amizade , ou fazer mais
taõ reos da condemnaçaõ e- cafb algum dç feus íèrví-.

t^rna , como os mefmos de- çps > he impoíTiv^l : Ji4jlitiíe>, p^.ç^

Matth. naonios. E aquelle piedo^ eju4 ^qtiasftoerât -^nonrecor*'^^^^^*

10,41. íklimo Senhcr,que porhum dabp.nífir^AntQ.Syík morrer
púcaro de agua dado poT; femarrependiment-o^eftará

íeu amor
5
promettia,& da- Deos yxdo fuás penas éter-:

va gloria eterna : agora por nas com' toda a paz ,. &; fe*

todosros merecimentos ail- r-cnidade do feu coração ?i

tigos naõ dará nem. huma porque eSahè fua juítiçai

gota de agua para refriger^ar Tanto he o ódio que Deos-

o ardor^daslabaredas.infer- tem ao^peecado:!' , r
;

j-

naej, E. ainda que paflem". Lança tu- agora ^, almsb

milhares de annos > efte minha,as tuas contas; def-

©cEo lhe naôpaííii ; porque pcrta , olha pa^a ^l^à: naõc

aaò. he paixaôi da. alana» acabes de pafmar de quaã
somo^ nO' homom ::Í€iaa faqilmente tcf- determinafte.

de^çBaçaô da- v.Qrttfi^ky fin- a incorrer: no.odio de Deos;^
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& de quaô pouco folicita nicarme efta fantljfima aver^

andas íbbre fe eftarásjá , ou fao que tem co ^eccado.

naõ, congraçada com ella. II. Ponto,

& para o eftares , adverte Segunda : que no ni(fmo

bem quaô ncccíTaria he a ponto que o homem fecoa ^ fica

dor verdadeira dos pecca- em odto de Deos , & l^ti rm-

dos: & finalmente quanto migo declarado : &JtndoeJle

importa naõ quebrares ou- odto caufa de todas as mtfe"

tra vez as pazes
, que no Sa- nas ,& fem rtfcost & ^e-

cramcnto da Penitencia ce- qumcias as majores : Oh
lebrafte com efte Senhor. A quanta mjenfibúidade foy a

quem feja dada honra , & minha em mo temer mcor-

gloria por todos os feculos rtlU ^fieando tao feguro dt"

dos feculos. Amen. pots de offender a Deoi , com$

fe ejiivera em boa paz com
"

" elk ! Ajfentarcy de novo efias

Refumo dejia Meditarão. pazes ^para nunca mats rêm*

pellas.

O odío que Deos tem ao III. Ponto.

peccado , he motivo para que Terceira ; que pelo peccã^

também lho tenhamos. Efiefe do fe efquece Deos de quan*

mofira em ires coufas^ tas obras boas o homem tmhA

feito em feu fervtfo: &odi
I. Ponto, por obrigado à divtda de fínã

eterna : nem com elle eterna^

Primeira : que Deos , ^ mente torna a reconciliarfe t/e

c peccado fad extremos tao primeiro naõ retraía o feu

repugnantes^ que nunca fe pi" peccado. Donde ttrarey af-

dem ajuntar. Onde verey a fombro dafacilidade com que

clemência
^ é* dignação dejle pequey^ defejo de porme em.

Senhor
, que qutz Jer reputa* graça com Deos , propondo dt

do por peccador
, ^ nos pec- naí tornar a cahtr delia,

caderes ^oemfeta olhos para
os remediar. Pedircy que os

ponha em mim
, para commu-

I. Parte. H iij ME-

/
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MEDITAC,AO VIL

Erpecial niotivo dç aborrecer o peccada pela

(jue offcnde , & dcfagrada à V^irgctn

Senhora NoíTa.

In totó mãe íuo honora patrem tuum , & gernitus^ matm
'^ tíiie ne oblivtfcaris: memento ^cj^tioniam nifi p-r illos naíus

mnfuijfes: ét retnbtie ilUs
, quomodo ér iíh í^bt^

Eççlef. 7, n. 25.

Onra com todo o
teu coração a teu

pay , (diz o Ffpiri-

toSanro) &naQ te

efqueças também dos ge-

micios de tua mãy : kmbra-
:te, que fe eiics mõ foraô,

ílaó tiveras tu fçr: moítra-

'Ihes agradecimento, já que
lhe deves tantos benefícios.

Se efta obrigação he ta5 juí-

ía para com os pays da

carne , quam juftaíerá para

com os do cfpirito? Saõ ef-

fes Chrifta, & MARIA
S^ntiffima: Chrifto he Pay

^/ \lo-fccula futuro j
porque

nos regenerou com feu fan-

gue para a eternidade

:

MARIA Santiífima he

Mãy de todos os viventes y,

efpccialmente dos Fieis^quc

naô fó pela femelhança da
natureza humana>mas tam-
bém pela communicaçaõ
da graça Divina faò irmãos

do feu Primogénito JESU.
Tendo pois chorado noí-

fas culpas pelo que oJfFen-

dem a efte Soberano Pay

,

fera também razaô chorai-

las
5
pelo que defagradaõ a

efta picdofâ Mãy , digna de

fcr honrada , & fervida de

todas as crcaturas.

I. PONTO.
COnfidera primeira*

mente quanto aborrc-

ceo efta puriflima Senhora

a mais
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à mais leve iombra de of- no Ceo^õc na terra por toda

fenfa de Deos. Peccado a eternidade.

ainda venial , he de Fé ,
que Pois íc a Virgem Santif*

nem a mais leve manchou fima Senhora Noffaaborrc-

-^g* fua x^lma fantiflima. Pec- ce tanto hum peccado ,
que

lo^'"" cado original, he verdade fe na 5 commette porvoaíi
Mar. II. próxima a definirfc tábem tade própria ; fe tanto hórt^>

•Hiqii^s
^^ ^^ ' ^^^ ^ ^^^ incorreoj ror teria a hum inftante uni-

ibi Citar. <5c crcmós piamente q nem co fora da graça de Deos:

divida , ou obrigação teve quanto defagradaráõ a feus

de incorrello. Naô he pec- olhos os peccados ,
que faó

cado eítc
,
que fe incorra filhos do próprio alvedrio,

por vontade própria : & cô & que esfriaò o fervor da

tudo , fe dera cafo em que c>andade , ou totalmente

Deos puzera na eícolha da apartaõ da amizade de

Virgem Santiífima 5 ou ca- Deos? Lança tu agora a$

recer do originaljuaõ fendo tuas contas pelo livro da

Máy de Deos , ou íendo própria confciencia : & vê
May de Deos , incorrer no quantos veniaes commettes
original : fem duvida eíco- cada dia , & cada hora ; <k

Ihéra a Senhora antes a- quantashoras, dias, & por

quella pureza fem cfta dig- ventura annos, eftivefle cm
nidade , do que efta digni- peccado mortal fora da
dade fem aquella pureza, graça de Deos. E daqui

Porque entendera fer efta â coUigirás duas coufas : pri-

mayor honra , & vontade meira ; quam miferavel era'

certa do mefmo Deos, o eftado de tua alma : fe-

pois prepondera no juizo gunda , quanta demonftra-
da reda razaõ o carecer do ça6 foy da piedade dcfla*

mal da culpa mais leve ,& Senhora para éomtigo, djg-

do mal da inimizade com naríe de pôr erh ti os òt

Deos, ao carecer de qual- lhos para reconciliartecorrt

quer bem , Sc de todos os íeu Filho. Na primeira

bens^prerogativas^ôc excel- ponderação exercita aítos

Icnciasyque fepódcm achar de conti'içaõ v pelo motiva

H iiij de
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de fer DS' s quem he o of- ceo , foy o ver deíprezadít

fendido: ajiintandolhe em a honra defeuFilho^ &feu
obíequio da Senhora o mo- Deos. E aíTim como Chrif-

tivo de ferem teus peccados to Senhor NoíTo para recu-^

tanto em dêícigrado íeu. Na perar a honra de íeu Pay

,

fcgunda, exercita aélos de oíFerecco dcfdc o primeira

agradeeirnenta , reconhe- inftâte de fua vida íeu Cor-
cendo, q^ae fe naõ tiveras po y&alma, & todo o fer

:

taõ efficaz valcdora y era aífim também MARIA
quaíl certa tua perdição Santiflima : para honrar a

eterna: Memento quontam
^ fcu Filho, efte foy o fcu

ntJipertllõSynatmnonjmjfeS'. deíejo , & offerecimento ^

crucificaríc a par de feu Fi-

II. PONTO. lho,&íerlhe companhei-

ra nos tormentos do corpo,

COníidera-em fegunda aífim como o foy nos dâ

higar , como todo a alma^fcneceíTariofoíTcpa-

aggrava que fe faz aos fi- ra evitar a minima ofFenía

lhos, redunda em. aggravo fua; & com omefmo FiAtf

dos pays , {>ela conjunção oa refignaçaõ^ eoníentira

intima das peíToas que íe dcrriimaífe para efte fim to«-

fcputaõ ícr a mefma. E af- dofeu fangue ,comquec6-
fim toda a offenfa de Deos

,

íentio cm forma;?fc delle o
heoffeníâ também em cer- Corpo do Redemptor do
to modo da May de Deos, Mundo. Antes piamente

Defta conjunção intima de podemos crer
,
que ao dar a

pcffoâs procedeo, que aí- Chrifto o leite dcfeus pei»-

fim como a mayor das pe- tos virginacs , odava coma
»as interiores que padeceo confideraçaõ de que aíTina

o coração de Chrifto Se- ajudava , & concorria para

nhorNoffo, foy overdef- fas^rfe o fangue que ha-

prezada no Munido a honra via de tirar os pescados do
de feu. Eterno Pay: aflim Mundo > & as oífenfas de

também a mayoí pena
,
que Deos«

O coração da Vir^^cm padc- Que razaõ tens logo,

pcç-
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pcccador íngrato^para ator- de miíericordia. Ohquan-
mcntares com teus pecca- tos j oh quam grandes ! Tu^
dos a huma May taô piedo- do o que deves a Deos , de-

fa ? Oh adverte
, que fe ves em feu tanto a MARIA

os golpes dos martelios ao Santiífima, Porque, fe de
crucificar a Chrifto, mais todos Oíí benefícios ^ & gra>

laftimavaõ a alma daMãy, ças he Deos o Aurhor, de

do que o Corpo do Filho

:

todos he MARIA SantiíTi-

tambem os peccados com maaDiípenfadorai&claro
que tu de novo tornas a cru eflá que naò deve o íequio^

cificallo , de novo tornaõ a fo a agua fomente à mina
laftimar o coração defta Sc- onde nafce y fenaõ também
nhora y ôc fe aquelíes algo- à fonte por onde corre.Adr-

zes, com ferem taò deshu- verte pois, alma minha ,

manos
, guardarão refpeito como Deos NoíTo Senhor

,

à Virgem Mây, naõlhe to- cujas obras faõ todas bem
cando ,nem nas veftiduras, ordenadas com fubalternar-

porque lho naò guardas tu^ çaó^das caufas inferiores às

Jnaõ lhe tocanda na parte íuperiores ,. decretou que
mais ícnfivel de feu cora- aíTim como no noíTo corpo ^^

çaõ
, que he a honra de feu natural nenhum influxo fc

Filho ? Oh peceador, hon- deriva da cabeça, aos mem*
ra a Deos com todo o cora- bros , fsnaô por msyo da

çaõ, ao menos por efcufar garganta: aflim no corpo
a dor, & o. gemido de tal myfiico do género huma.-
Mãy: lf2 totó corde tuo hú» no nenhu beneficio, ou gra^

nora patremíuum: ^ gemt* ça fe lhe communicaíTic de
íum matrn tua ne obltvtf* Chrifto Senhor coírG5fena5>

CúíiSo por meyo de fuaMãy Sanr

tiílima. Conforme a qual

III. PONTO. doutrina diíTe S. Bernardo
^^^^^

q tudo o que em nós ha de j de vi-

COnfiderâ ultimamen* cfperança^ falvaçaõ^ou grax ^^ ^^'^

te os bcncficios, que ça ,tiveíFemoseníendido q"^'

deves a. cfta Soberana May defía Senhoranos redund^^

Y4

:
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va: Si quidfpeiifiqmdfalu- neficio algum, fena5 por'

tts ^fiqmdgraíi^ m nobis eft^ vós , ò Caitiílima : òc final-:

ad ta fioverimíís redundare, mente ninguém conlegue
Srrm.de E s. Pcdro Damiaõ diíTe, mifericordia,&graça,fenaô

«."m."'^^^ em MARIA, com por vós, ò Honeftiílima.

MARIA , & por MARIA, Logo nofentir dos Santos

cflá decretando que fc obre Padres parece que aíTim co-

todo o negocio de noíTa íal- mo , refpeltando a condig-

vaçaõ, para que aflím como nidade dos merecimentos
fem o Verbo nada foy for- de Chrifto , tudo fe deve a

mado , aíllm também fem a cfíe Senhor : aílim também,
Máy do Verbo nada foíTc refpeitando à congrueiKÍa

reformado : Per tpfatn , cum dos merecimentos da Vir-

tpfa^ & in rpfíí tijH^m hoc gem, tudo fe deve aeftaSe-

fdcimdum decerniftir , ut fi- nhora : & fica verificada

cutfine tpfomhtlfa^um ç/Z, aquella íentença : que fe

itafine ulla nihd refe£íum fit. naô fora por elles , naô rc-
Orat.dc E v;. Germaõ Patriarcha de nafceramos à graça : Quo^

fau^is Conftantinopla , fallando mam nfi^trxWoi ^natm non
i5«ip*- affeduofamcnte com a Sc- futjjes.
^*' nhcra, diz aíTim : NuUhs Mas , fe todos os benefi-

fji
, quifalviufint , nifiper te cios qucDeos faz aos feus

,

o SanãiJJima : nullus eji ,
qui defccm , como huma ferie

hherctur a mahs , nifi per te bem ordenada daqaelle pri-

o Purijjima : nemo eji^ cai do- meiro beneplácito , &. pro-

num concedatur , ntfi per te l poíito,pelo qual os predefti-

Cajltljima: nemo ep^cujus mi- nou para fi : que muito, que

fcreaíur gratia^ nifi pcrtt i MARIA Santiffima entre

Honejiiffima. Ninguém ha à parte no difpenfar todos l^^^ p^

que alcance a falvaçaô , fe- effes benefícios , fe até neíía vega

naô por vós , ò SantiíTima: predeftinaçaõ podemos di- ^^'^^•

ninguém que fcja livre de zer , que entrou de algum Paiaeítr,

qualquer forte de mal , íe- modo por mcyo de fuás
^f^^^'

úàò por vós , ô Puriílima : á oraçoens , & merecimentos

ninguém he concedido be- anteviftos. Donde veyo a

con-
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5

çoníiderar Ruperto Abba- tores : adverte que ícrá fe-

de
,
que aquclle jogo da Sa

bedoria y de que íe falia no
D. lib. livro dos Provérbios: L«.
10. tíc dsni coram eo omm íempore ,

Ivh c
^^àemmorbe terrarum ^íoy

j.iWde Chrifto, ôcdcMARIA,
** ^^' ambos como ganhando a

Deos com feus merecimen-

tos refpedivamente a pre-

dcftinaçaõ dos Santos, &
cfcrevendo hum por hum
feus nomes no Livro da vi-

aldade enormiflima aggra-

Var cm íeu Filho dikdtifli-

mo aquella Senhora
,
por

cujo meyo confias que teu

nome cfiáeferito no Livro

da Vida. Sinai de eíhr ef-

crito no Livro da Vida , he

fer devoto de MARIA San-

tiíEma : porém a mais agra-

davel devoção que podes,

& deves fazer à May, he

naò offender ao Filho; o

da: Ohludumfjpienttíe deli- mayor contento que podes.

(lofum , fcdtcet Chrtfit^ ér dar a cfta Senhora , he obe-

MARTzM y prafare , & decer à Ley de Chriftor

praãejttnare certum altquem porque como diz o Efpiri- e«Icí,

mtmerum Ângelorum ^ é^ to Santo: Qiiem obedeces 7.

ao Pay , dá refrigério à Máy.

E que coração haverá taõ

duro, que naô efcuze a def-

obediêcia a Chrifío , a.o me-
nos por naò negar.-p refrí'

homtnum y ó' trk Libro, vit^e

nomtna confprtbere (ingulo-

rum ! Logo aefte concurfo
da Senhora mediando com
Chriílo^ devemos naõ fo-

mente o fer da graça , fenaõ

tambçrn o da gloria , bem
como os filhos devem aos

pays o fer da natureza.. E
diílo hcrazaõ que vivas le*

brado : Mementa qmniam

nifi per ilhs , natm nonfinf-

fes.

Adverte pois , ô Alma:

minha 5
que a primeira lem-

brança, do' agradecimento

he iiao offçnderaosbemfei-

gerio a MARIA ?

Oh MARIA dulciíllma,

M ÁRIA amabiliffin^a ,,

MARLA, ívíARíAí (que

aaô acho outro, nem mais

illuflre, nem mais engraça-

do titulo do vofFo nome, do
que a repetição do mefmo
nome. ) Aqui tendes, ren-

dida a voffbs. pés aqtielia.

ingrata creatura> qtie com
tanta fcm-razao offcndco et

Toffo
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voíTo Filho, & a vós nelle.

Por lua graça , & voíTa ir>

tercelTaõ arrepédido eftou,

& reconhecido venho : ar-

rependido dos meuspecca-

dos,com que defprezey vof-

fos benefícios: & reconhe-

cido dosvoíTos benefícios,

com que vos efqueceftes de

meus peccados. Proponho
em obfequio voffo naó of-

fender mais a voffo FilhOjSc

meu Deos ; naõ íó por íer

Deos meu,mas também por

fcr Filho voffo. Oh Senho-

ra : até a huma íombra vof-

fa hey de guardar refpeito,

quanto mais àqucUa Sobe-

rana Luz,quc o he de voffos

olhos,& por voffo meyo cf-

pcro o feja dos meus na cla-

ridade da gloria. E taõ go-

fofo eftou de que por voffo

meyo me venhaô todos os

benefícios , que tenho rece-

bido , & os que efpero rece-

ber : que me atrevo a dizer

5jrj„^
com o voffo devoto S. Ber-

itHM. nardino,que feDeos puzera

na minha eícoiha recebei-

los da íua ma5 immediata-

mente , ou por cfte aquedu-

çflo da voffa , eu proftrado

cm terra, lhe pedira inftan-

tcmente
,
que por voffa in-

EfpirituaeSy

terceffaó mos concedeffe:

porque efte fem duvida hc

ofeu mayor agrado, Ibbi-

rem as almas a Deo5 pelo

caminho por onde Deos
defeco à terra; Si mihi k Dea
dareiur optw , an vellem dona

ab íf^fo fome jic tmmedtate

hrjunre-f ut non per preces ^

& manm MARl^M ãàmt
defcmderen^ -iJedfoU Deo de-

biter fierem\ vel poíms vel*

lem eadem hona per hunc ca»

leftem aqtiaduãum recipercj

& Ftrgim debere td quod

graítâ Detejfem^ egofaiear^

genthus Jlexts mfiàntijjinà i

Veo peterem , ut per hocca-

hjle collum tnfluentia ad me

defcmderent i ut per eam pcf-

fem afcendere ad Deum ^ per

quam Deus defcendtt ad me.

Refumo dejla Medttaçah

Pode o devoto de MARIA
SanitJJima excitarfe ao abor^

recimenío dopeccado tpelo que

ojfedey& defagrada a ejta Se^

nhora , co/iderãdo três coufas.

I. Ponto,

Primeira : a pureza dcfia

Senhora
,
que nao teve ve-

nial , nem mgtnalj & antes
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efioJhera o nao Jer May de tar peccados
,
por nde tornar

Deos , do cjue incorrer nelle i a Ufitmar a MHj^ íotmnáo a

for mõ ejiar nem hum tnftan" cnmjicar o Filho,

tefora de fua graça, Giuan^ j'.í:IIL Ponto»

ta he logo a miferia de huma Terceira : quantos benefi-

alma y que ejiâ em peccado em devo a Dtos ^como prin--

mortal anríoSf ^ annos^ E cipiodeíodo ohem^y tantos de-

quanto a piedade da Senhora 'va a MJRIjí^ Stiutijjtma^p

em interceder for elle para com^o mcyo dealcançíãíos, E^

que feconvertai por tanto devo corrcfpo-ader-

II. Ponto. lhe com evitar toda a offen»

Segunda : que todo o ^^- ja de Deos -, que he o ograde-

gravo feito a Chrtfio redun- cimínto , & devoção y de que

da em aggravo da Senhoray mais fe poga- E a[fim prop

como Mayfua i a qual efiima trado afem pés ^J^gnificaref

tanto fuâ honra , que por tila arrependimento do paffâdo ,

fe cffereceo a padecer morte proporey emenda para o fu^'

de CruZi aj/im como Chrijlo turo j & megozarey de ter

á padeceo pela honra de (eu ejla Senhora por medtanciroii

Eterno Pay^ Devo logo évà* de todo a meu hm^ -

;

MEm.TAQAõ ym.

Da graveza do peccado , pelo òdle ggiu que O'

abominaõ^es'Anjos, & Santos^
-.'] • t^'- { •

•
,

, , .

Iniquitatem ódio haduiy ^ abominatus fum : hgem aute?»

iuamdilexi VTalm,i}Í.V.ílé.

E DçQs aborrece r^ccráô osjufíosqpeceadbr

taiito q peccado, &. Por iffo David, dizia. : ^// rfairD>

Slos Juftos^aíxiaô.tan-' àMig^ta Promím;n.i\odUe.ma'^^' ^

tQ.a Deos: Gomanaõ abar- tu-m: 0$'' qm^íraí^, o.Bço''^^,
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aborrecey o mal EAacon- la prevaricação do pecca-
íideraçaõ lios ajudará tam- do? Quando hum pecca-
hcm a ponderar a fua gra- dor fe converte, fazemos
vezu , ôc abominar a fua fe- Anjos fefta no Ceo , & daò Luc.iy.

aldade
: por quanto a íanti- grandes demonllraçoens de 7-

dade de outras creaturas fua alegria, ôcrigozijo: por
naò ficataô remota da nof- onde às lagrimas do pecca*

fa imrtaçaõ , como a fanti- dor arrependido chamou
dade do Creadon S. Bernardo vinho dos An-

jos , porque nellas achao
' ' l. P O N TO. efpiritualmeríte a fragrân-

cia da vida , o fabor da gra-

Oníídera pois cm prl- ca , o gofto da indulgência,,

meiro lugar
,
quanto •& a alegria da recõciliaçaôs

fcntcm, que Deos fcja of- .^^la tn últs odor vtta , /á-

fendido dos peccadores a- por gratta ^ guflus mdulgen^

quellcs Efpiritos -bemaven- tiee , reconctíiaíiomi jttcundu

turados
, que tem claro cO' ditas

^ft. Logo fe o^ Anjos
nhecimento de fua bonda- fc alegrão tanto quando hu-

de, & as almas jaftas,'& pcccadorícconvcrte,quâ«

perfcít3s,quetemluz par- do hum Jufto fe perverte,

ticular do Ceo. O Profeta ferr^ duvida^ que ficaõ trif-

Ifaias diz
,
que os Anjos ve- tes ,& chorõfos : AHgeli pa»

do a deftruiçaó de Jerufn- cts amareflebnnt,
Icm , ^ feu Templo , cho- Oh Anjo foberano ^ ^c-

ifaias rariaó amargamente.: An-^ "baixo de cuja- guarda me
53 7- gehçacis ami^e fl:himt.'Co' depofitou a maõ de noífo

monaõ choraráõ com ma- Deos : quantas vezes fuy

yor amargura , & defconfo- cáufa de vofTas lagryifi'ás (í5

laçaòaruinaâehumaalma, meus pccccàdós 5 & quam
que era Cidade, êc Templo poucas feria caufa de vof-

1. Cor.<íe Deos pela habitação do fa alegria còm '
minhas lá|

}v'i6 Efpirito Santo , & depois fe grimas ? Qiiandb aíTiftis I

^^^^
faz cafa dos demónios (co- meu lado) refi^eaBdòme qué

14. *m3 diz o Euangelho
3 pc- naõ peque , Sc com tudo me

ve-
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vedes peccdr j como me fí- fc quanto he razaõ me pe^

careis adverfoyComo torce- zára

!

reis o rofto , naò podendo

pôi: os olhos na fealdade de U; PONTO.
minha culpa ? Qcíejaveis

ter orsçoens minhas , & ^^ Oníídèra em fegiindo

muitas obras boas, que of- V^ lugar o grande medo^

ferecer no Altar de Qeos ,. que os Santos tivcraò até

para impctrarme fua miíe- às mais remotas, fombras

íicordia : & naõ acháveis do perigo de. peccar. Por

fenaô oíTenfasfuas,que.pro- evitar o perigo de coníenti-

vocâíTem fua vingança., mento do deleite deshonef-

Defejaveis dar boa. conta to ,, hnns cortarão com os

de mim , & conduzirme pa- dentes fua própria lingua

:

ra oCeo: & vieiCme per- outros chegarão brazas a

dido totalmente fora do ca- feu corpo : outros qucima-

minho ; era força; quc: vos- raô na candea os dedos da

cntriftecefféis^^ que choraf- maò ,,hun> por^ hum , para

féis. Day-mc: vós. agora o apagar com hum.fogo>ou-
voffo fcntimcnto, &; as voí- tro fogo^ Outros fe: re vol- -^ ^'^^c»

ias lagrymas , para que eu viaô nos efpinhos, & nos^y^ '^*

me converta , ác com a mi- tanques de neve ,
para vcn-^u^j"

nhâ converfapvos. regozi- cer as tentaçoens. Tal hou*^°J*^^'

j€ : tenha cu a contrição y^ ve
, que por extinguir hum E?yrtOo

para que vós tenhais o jubi- movimento fenítiaí , accen- U^^^g^
lo: tcjoha cu dor de, meus deohumafogueira,6cinípl s. a^nro

peccadós
, para que vós te- rado de Dcos fé poz no

^^l]'"'^
nhais alegria dé minha dor. meyo dellà ::& depois fur Mani-"

Sayamos y cu dé luto como - gindo para huma Ilha dcíer ^''"".

pcccador , vós de fcfta co- ta ,& arribando nclla buma ra!

"^

me Paranymfo : & defcante mulher j. que cfcapara do
a voíTa cithara comjos meus naufrágio^ ftm mais deten-

gemidos. Pequey ,. mas» já ça íc 1ançouao mar^trocan-

mc peza : por íer efFenfa de do com ella o perigo
^
por,

noíTo EJeos me pczav Oh. lhe naõ fueaedcr cm rejra.

íuais
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"^

mais- laflimofo naufrágio, c:r , & íe cfíremèccm, •

Santo Anfelmoaffirmá,que Fórína daqiií GonGeito

,

fede hiima parte vira o in- de c^t coiife he peccado

,

ferno abei'tb , &' de ^outro para o aborrecer: poisa-

qu ilquer pcGcado , fcm du- quelks
,
que de algum mo-

vida fe arremeçára antesw do o coníiecéraõ, tanto o

fogo eterno , jdõ que ádmit- aborrecem. Gonfunde-tc

tUB. hamã- fó oíFerifa dtí da poiíèa câ^iteia qucí tens

Scucca. Dêos. E ( o que ert^ certo em fugir das oGcaíijens de

modo parece mais ) Gentio peccar, & da pouca refirten-

hôtive y que fó pela luz da cia que fazes aos primeiros

râzaS natural affirmou, que aflíaltos da tentação. Gom-
fiinda que foubera queòeos para-te com eftes esforça-

\h!Q havia de perdoar , & os dos Soldados de Chrifto : &
hoinens o nao haviaõ de fa- vê como naõ te mandaDcos
betiftoõ peccaria , íó pela que entres cm occafioens

mettxò que tinha à fealda- taõ arriícadas
, que feja ne-

de do peccado. Finalmente ceffario derramar o fangue,^

para hitma alma ,
que deve- & dar ávida pelo naõ of-

' "'^^; ras temeaDeos, achegou fender: fó quer de ti que
*"

7 -ria ter conhecimento defta ufes das armas da rua de-
rr u i verdade^naô ha caftigo mais fenfa,& que por teu pê naõ

cruel , naõ ha monftro mais bufques o perigo em q has

horrendo, naõ hadefgraça de perecer,

mais extrema , do que o

mefmo peccado. E affim III. PONT O.

hum dos trabalhos mayores
- ns^'^ com que Deos prova,& ex- ^^ Oníídcra ultimameni

ercita a feus fervos , he per- V^ te as demonikaçoens

mittir, que duvidem fe pec- que deraõ de fentimeitto

cáraô , & fe Deos íc dá por aquelles, que havendo cahi-

ofFcndido de Tuas.- obras, do no peccado, depois câ*

Tal he o ódio
,
que tem co- hiraõ em íi , & com o auxi*

brado à culpa, que fó de lio de Deos^fe arrepende-

ouvirlhe o nome , muiaoa raõ verdadeiramente. Re-

cor-
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corre pela memoria a hum tas ordinárias ; por huma

Lu€,ii. S. Pedro, a quem naõ pa- palavra óciofa,condemnan-
^*- reciaõbaíhntes para cobrir do-íe a perpetuo filencio;

fua confufaó o centro de por huadiftracçaó de olhos,

huma cova , & tantos dilu- encerrando-íe em tenebro-

vios de lagrimas , qUvintas fa claufura. De donde , ô
noites de meditação : huma alma minha ,

procedia tan-

Magdalcna , de quem íe diz to rigor comíígo mcfmo ^
i-uc. 7. que começou a chorar : Cz?- fenaõ do conhecimento que

Píaim. P^^ rfgare pedes cjm'^ mas naõ tinhaô de que coufa he pec-

41» 4- fediz, que acabaffe: hum cado , & do entranhavel

David
,
que das lagrimas fa- ódio que lhe tinhaõ ? E

zia paõ, ôc da cinza eftrado, mais he certo
,
que fó de-

& do cilicio purpura: hum pois na Bemaventurança ^

S.Joaõ Guarino,que haven- quando conhecemos a bon-

do cahido do eftado altiffi- dade de Deos , conhecere-

mo da perfeição em culpas mos bem a malícia de qual^

enormes , andou depois querpcccado.

muitos annos arraftrando, A' vifta deftes exemplos^

como ferpente , feu corpo & de outros muitos , de que
peia terra ^ & fuftentando- andaò os livros cheyos , fa-

fe , como bruto, das hervas, ze duas comparaçoens j hu*

íem fe atrever a levantar os ma dos teus peccados com
olhos para o Geo , & fendo eftes peccados? outra do teu

dos que o viaõ julgado por arrependimento, com efte

fera ; & naõ ceifou por lar- arrependimento. Na pri-

gos annos defta penitencia, mcira comparação acha-

até que ouvio huma voz do rás que os teus peccados

:

Ceo
, que lhe dizia : Levan- por ventura excedem , ou

ta te, que já eftás perdoado, no numero , ou na malicia,

Pondera também como ou- ou em outras muitas cir-

tros muitos Varoens Santos cunftanciaà, que os aggra-

fízeraõ rigorofiílimas peni- vaô. Na fecunda compara-
tencias , naõ por peccados çaõ , que hc a do arrependi-

gra ves, fenaõ ainda por fal- ínento,acharás que ficas ta5

L Parte, I atra-
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atrazado, que efcaffamente mentos infinitos de meu Se-

acha o ConfeíTor em ti fi- ^^^or JESU Chrifto, & na

naes de compuncçaõ ver- interceffaõ podcrofa dos

dndeira :& que vives mui- Anjos, & dos Santos, &
to em paz,&: íoccegoconti- principalmente da Rainha

go 5 fem fozer guerra a teus de todos elles MARIA
lentidos

,
porque qualquer

penitencia te parece alpe-

ra : ôc fem dar volta inteira

à tua vida
,
porque eflás pe-

Santiílima , vos peço que
me convertais a vós de to-

do o coração
, pondo nelle

hum perfeito ódio de tudo
gado ao deleite enganofo. Qqueforofienfavoffa;hu-'

das creaturas. Em fim pec- ma determinação immovcl
cafte como Pedro, & que- de morrer antes que peccar>

res perdão como Pedro,

mas naó choras como Pe-

dro. Oh confunie-te, ao

.menos de ver quam ligeiro

es para a culpa, quam peza-

dp para a penitencia,, quam
prompto para o erro, quam
difficultofo para a emenda ;

& clama a Deos , dizendo

:

Altiífimp Senhor , &
Ipeos eterno, de cujos infi-

nitos thefouros de Bondade

proced? a gloria dos Santos

que vos vem , & a graça dos

|uftos que vos fervem , & a

mifericprdii para com os

peccadpres que fe arrepen-

dem: eu mlíera^vel pecca-

dor

,

& hum defejo. efficaz de

fatisfazer por minhas cul-

pas Senhor , ouvi minha
oraçaõ para mayor gloria

de voíTo fanto nome.Amen.

Refumo dejla Meditafaí.

Mõjlra-fe a fialdade dú

peccado
,
pelo aborrecinunto

que lheum os Anjos
-^ & Saur

tos.

I. Ponto.

Os yínjos ( a nojfo medo

di entender^ chorando quan»

do peccamõSy&fazendoJejla

quãdo n&s convertemos.Aqui ^

indiignp de kv^ntar fallan^do com . o meu Anjo da

elhos ao Ceo , levanto com Gíiarda^ ponderarey quanta

íuJo a vói minha efperan- eflranharta, ò^fe defionfola*

p^: &iu;ndado nos mereci-- rm: com.mem roíns procedia
' mim-
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mentos :eflc'sfarey porfenttr^ occ^Jíocns de peccar.

poi dargloriai DeoSijéf ale» III. Ponto.

grta afem Anjos, E fe alguma vez cahiralí

II. Ponto. õs Samos ijfizerad afpenj/ima

Os S^intos , batalhando penitencia í4e de culpas miU"

contra as tmtaçoens , & me* to leves, E eu de tantas , &
tendo Je nos majores perigos-^ ta$ graves^ nem tenho dor

for fugir ao de peccar. Oh perfata , nem douJatiyfapZ

grande confufao para quem tnteira. Oh fe ao menos p9r

fe rende logo a qualquer ten- tjfg mehumilháral

Xa^çao , ó* ellemefmo bujca as

MEDITAÇÃO IX.

Da graveza do pcccado , coligida pelo muito

que o dcftja , & procura

o diabo.

Super hocléeiãbitur^ ^ exultabit. Proptereaímmolabit fã^

genafua , éffacrificabtt retifuo : quia in ipfis tncraffata

eJlparseJHs y&ctbiu ejta ekétm. Hab, 1. 16.

Egundo a interpre- mais faborofo da fua mei
taçaò de S. Jero- za. Pois affim como do
nymo^ diz nefte lu- aborrecimento , que os An-

far o Profeta: Qae o dia- jos , & Santos tem ao pec-

o grandemente le alvoro- cado^ fe coUige bem fioa

ça , & alegra , quando faz graveza
,
por ferem amigos

peccar o homem; porque de Deos : aílím fç pode
o peccado he a pefca das colligir o mefmo do gran-

íwi^ redes , o facrificio de de defejo com que o pro-

feus altares , Sc o manjar cura o diabo , por fer efte

I ij feu
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ícuadverfaria declarado, nos deixa de perfeguír::

porque quando vê que naõ

11. PONTO. tem partido para brigar c5

o homem , eftancfo em fua

COníídera pois cm perfeita liberdade , fez por

priíTiciro lugar , co- encontrarfecomeíieemoc-
mo toda a intenção , todo o cafiaõ onde naõ ache mais.

dc/ígnio^& cuidado de nof- que raeya liberdade , com©
ío commum inimigo, naõ às vezes fuccede entre fo*

hc outra féaaõ fàzernos nhos , & nas acçoens repen-
peccar. Paraconfeguirefte tinas feitas fem plena ad-
fim applica todos os meyos vcrtencia: porque ao me-
que pode : nifto emprega nos fc contenta entaô com
todas as forças de ília natu- o pçccado venial ,. &: já que.;

reza , & todas as artes de naõ pode matar a alma , ao
fua malicia

, quanto a Divi- menos fe contenta com a.

na Providencia lho permtt- ferir,

te, para mayor gloria de Pois íe o inimigo decla-

Deosy & proveito dos e£- rado de Deos naõ toma por
colhidos. Tem por officio armas contra elie femaõ o».

próprio o tentar: nefte. con- noffo peccado , & eftc hc o
tínuamente fe exercita. An- mayor final do ódio

, qúc
3^ Fctr. da como JLeaõ à roda dan- tem a Dcosi bem conheci-
^°^ dohuma, & outra volta, &: da fica a malicia db qual-

bufcando a quem trague; quer peccado por teftemu-

k ainda que ache refiften- nho do mefmo diabo-,quc

cia > nem por iffo defefpcra no lo pcrfuíide. Se o homem:
de íahir com a fua : & efb- naõ fòubcBa

,
que coufa era

rá de fítio fcbre huma alma peccado , baflava para o fu^

fcm levantarlheo cerco ate gir , ver que feu inimigo cõ
a ultima refpiraçaõdefta vi- tanto empenho lho aconfe-

da raprtal ; &entaõ reforça lha. Sabe, alma minha 5

Apocà
^^'^^ o combate

, porque que o teu peccado he huma
lii.. ii.iabc que já lhe reíla pouca couía taõ enorme , & abo-

íempo,. Nexn dormindbi miuavel j. que o diabo naõ
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tem outra injuria, com que ruinis no/irtí -, vcijlris -viãne-

fazer guerra a Dcos , fenaó réus ccnvalefat. Tanto af-

o teu peccado. Se tu naõ fim , que conforme confía

pcccarcs^ceffou a guerra do de alguns exemplos verda-

inferno contra Deos. Por- deiros , em muitas occafiões

que razaô es logo taô infen- femelh?.ntes fofaô ouvidos

lato^que te confederas com dar rizadas , & fazer dan-

o inimigo v^ lhe dás armas-, ças , & convites. Porque

com que faça guerra a teu íuppofto
,
que no citado q

Deos; devendo antes pele- elles tem de condemnaçaò

jar esforçadamente pela íua eterna, naõ cabe verdadeira

honra , & gloria? alegria : pcrmitte , & orde-

/; . -i na com tudo a Divina Pro-

II, PONTO. vidência que aquella fatií-

façaõ do ódio
,
que nos tetn

Oníidera cmfegundo quando peccamos, íe nos

lugar, que aíTim como moftre por eíles finaes : pa-

os Anjos com a converfaó ra que fujamos de entregar-

do peccador fe alegrão , & nos voluntariamente nas

com a fua ruina fe entrifte- mãos de inimigos taô fero*

cem : affim pelo contrario zes
,
que tem por lucro a

os demónios, quando o noíTa perdição, & por dita a

peccador fe arrepende,elles noíTa mayor infelicidade.

ie atormcntaõ de raiva , in- Oh meuDeos ! Quantas
veja , & confufaò 5 & quan- vezes com meus pcccados
do o Jufto cae , elles íc ale- dey matéria de rizo a voí-

graô ,& tomaõdiíTo gran- fos inimigos? Já lic tempo
de prazer,& alvoroço. Por- de os chorar

,
para que elles

que (como diffe S. Pedro íe confundaõ. Ajuday-mc Rom;
Ciiryíolopo) as noffas mi- vós^ que fe me aiudarcs. ^>3í*

lerias íao o leu regozijo^ as quê fera contra mim ? Con-
3^. ^

noíTas ruinas o íeu triun- fundaò-fe , & tcmaõ os que
fo j & as noífas feridas a fua buícaõ a minha alma para a

5ct.$6. convalefcença : Diabolm perderem. Agora novamen-
malu noflrts gaudet

) furgtt te com mayor animo pro-
I. Parte. ^ 1 iij po-
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ponho de amarvos , & hoa- vontade na ofFenfa de Deos

rarvos, quanto com voíTa todos osthefouros doMfi-
graça me for poíTivel : para do , eníinará as fciencias , a-

que íeja mayor a confufao largará os prazos, da vida
^

dos que ie alegrão com o fará prodígios y & promc«
meu peccado , Sc mayor a terá em troco o Mundo to-

voíTi gloria quando enche- do , & fua gloria , como of-

res as ruínas dos Anjos obf- ferecia a Chriflo Senhor

tinados com o números do Noffo. E ainda que depois ^j^i,^

pcccadorcs arrependidos. naõ cumprirá fua promeíTa, 4- 9*

fe lhe naõ cftiver a conto

III. PONTO. para ganhar novos pecca-

dos : naõ fe lhe dá de que o

COníidcra ultimamente apanhem na mentira
,
por-

a grai^de anila , &: de- que o feu intento único he,

fejoycom que eflecommum como diíTemos , o peccado:

inimigo procura arruinaras cfte cõmettido, naõ cura de
pcffoas de mais íínalada mai$ nada , falvo de que
virtude

,
porque, fabe , que morramos nelle impeniten-

os peccacios deftes faõ maia tes..Tanta anela , &: fufpira

graves y& injurioíos a Deos pela ruina de hua alma per-

NoíTo Senhor. Naõ temeu feita, que defcuidando-fe

acometer no deferto três dosoutros, qu^peccaõ por
vezes ao mcfmo Chrifto

,

círflume , & faõ efcravcs;

por iíTo mefmo ^ que conhe« feus de juro,& criados anti-

da íuas virtudeseminentes, gos no feu ferviço , todo íe

fuppofto que naõ conhecia applica a fazer cahir os que

fua Divindade. Tanto cíli- fervem a Deos com mais

ma a queda dehumjufto, cuidado, ainda que nefta

que com fer por extremo demanda gafte muitos an-

miferavel, Scdefejarqueo nos. E quando totalmente

homem careça do minimo fe defengana, que naõ ha de

gofto, ainda temporal, dará prevalecer contra hiun Juf-

(íc Deos lho pcrm tttir > por to ,. por quanto as fuás ten-

ilí^ fó^ confentimcmto da taçoens o metem mais com
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Deos : ao mefmo deíeja , & CRtregará nas mãos de fcus

procura que morra, para inimigos: St praftes anima ^^^^^^^^^^

que naõ leve deita vida tan- tua conmpifcettat ejui^faciet

tos merecimentos, nem ou- te in gaudium mimtcu íuu.

tros por feu meyo fe falvc. Segundo: ter grande pejo

E finalmente taõ exceíTivo de que te hajas pofto peia

he o goiio , que eíies enfer- parte de Satanás , confcde-

naes miniliros tomaô com rando-te com o inimigo de

o noíTo peccado , que fe os Deos 9 & deixando a teu

miferaveis filhos de Adaõ Redemptor , que deuofai>
o conhecerão bem, creyo gueporti^porfeguiraoef-

que nenhum fe atreveria já pirito rebelde , & apoft^ta^

mais a oíFender a Deos Por-

que naõ ha lobos carnicei-

ros que aílim feeftejaó re-

lambendo no fanguedas o-

velhas , como elles fe go-

zaó , & fatisfazem nos pec-

cados dos homens.
De toda efta Meditação

colhe os íeguintes frutos.

que depois de o íervires te

defeja beber o fangue. Ter-

ceiro: fe começas o cámi-

nho da virtude , & perten-

des chegar à perfeição ,
pre-

^^^^^^
para-te para a tentação, vi- «.

ve com vigilância , & cau-

tela : eftá fobre ti meímo
ícmpre de fintinella: funda-

Primdrp : cobrar grande te,paranaôcair,emprofun
animo, fundado na ajuda de da humildade ; que a qued^
Deos

,
para refiitir ao tenta- de hum Jufto, eíTe he o man

Jac.3.7.

dor , cuja condição cobar-

de he fazer mal aos que fe

lhe rendem, & fu^ir (como
diz Q Apoftolo Santiago )

dos que lhe refiflem. Mas
com efta advertência , que
para refiftir ao diabo, he

neceíTario refiftir cada hum
a fi meímo : porque fe cada

hum fe deixar levar da

íua concupifccncia , efta o

jar mais faborofo do diabo:

Ctbus ejM deãus*

Refumo dejla Meditafao.

I. Ponto.

Todo o empífipjo , ^ porfia

dos demónios he ,
que peqke-

m$s : porque com o m£o pec»

cadOi c$mo afronta de Dees^

I iiij mcftra
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m^^Jiraooiio qucÍhttem,Bern III. Ponto*

fe vê logo quania he a ma^ E quanto huma alma ira*

licta de hím peccado: & que tamaú de chegarfe a Deos^

por nós ejií qm o Inferno fa^ tanto maps procurao dejviaU

p, ou tiao fãça guerra a^ la '.mm ha pedra que fiao mo-

Deos i piíislhç damês armai vao para fazeib. tropeçar:

contrafilé. porqfabem que ospeccados de-

li. PontOo Jlafaomaismjuriofos aDeos.

Ajjlm como os Ânjõs fef- De toda ejla Meditação ti-

tèjad a converfao do peccar r^rey iresfrutos, i. Fundada

dor i ajfim os Dpf^jonios a na graça deDeos ^reJI/lir às

ruma do Juflo. Ok quanto tentacoem do demorno ^ &
ké para. chorar, a cegueira amms appetttes., 2, Grande
dos que com, a. [moi dejgraça pejo de qtie^ me puzejfe pela

lhes dao matert^ de rtzo} pjirte do dial;o y pelejando

Daqui cobrarey animo para contra Deos, 3, Se começo a

proceder de forte y que elles darme a Deosy andar mais

fayao confufoj , & Ó^í>/ glor prevenido para a Ititat é^ bn^

rificado. mdhíirmtparanaocahir.

MEI>ITAC,AÔ X.
1

i>A g^aveza do peecado
,
pela vileza da pefíba,

que o conimette.

Vaqui contradiàt FiBorifuoy tejia defamiis terra^

lfaias45.9.

Y daqucllc qu€ fé- to mais vil , que o homem r

4o vaio ftágil ds Que Artífice mais foberar?

barroy contrasáiz a no
, que Dcos? E que contrà-

q^i^eriía formou/ Qut; bar;» dicçaõ mais oppofta ,
que o
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pcccado ? E com tudo pec- Deos íc oppoem ao home m,
ca o homem , & fe oppoem o homem allega ,

que he de

a feu Dcos, como fe ellc fo- barro , &: naô de bronzej

ra outro Deos mais podero- mas quando o homem íe

fo. Vejamos que he o ho^ oppoem a Deos, entaõ já

niem. lhe parece fer de bronze, &:

fe efquece quehc de barro.

I. PONTO. Se Deos cafliga ao pecca-

dcr , o peccador eíh*anha qQUe he o homem quã- Deos moflre feu poder co-

to ao corpo ? He de trâ huma folha feea
,
que o

ouro , ou de diamante , he vento leva : mas quando o
Sol,ouEílrella,hcafubftaa peccador offendc a Deos,

cia pura de que faò forma- naô eftranha que efla folha.

dos os Ceos i. Nao he fenaõ feca
,
que naô pode rcíiftir

barro nas mãos de Deos,- ao vento,reí3ftaaopodcrdev

Sc cinza nas damortc: ou Deos. Os de Babylonia in-

para melhor dizer^nem bar- tentarão fazer huma torre,.

ro he nas mãos de Deos^ cujo cume tocaífe noCeo:
porque effa honra teve fó o &: a matéria delia era barra
primeiro homem : ôc os ou- cozido , ou ladrilhos. Def-

tros todos faô lodo defte ceo Deos, & confundio- os

primeiro iodo , ou vaíos O atrevimento dos pccca-
lob 6. defla primeira forma : Tf/?^ dores filhos de Babylonia.^

i|.' i5. de ieftúterra,]oh^o^^diQ{c. naô fó toca no Ceo ,. fenaõ

queixava, que Deos o per* cm Deos , & no mais alta

leguia , & o puzera por feu de fua honra:& com tudo os

contrario: allegava
,
que a fundamentos faô de barro-,,

fua carne naô era de bron- naò endurecido, &forte,fe-

ze,mas huma folha feca>que' naô húmido , ôc qucbiadi-

oventolcva: Ntinqutdcaro ço, 5c que,o mefmo calor

mea anea^fi^ Contrafoítumy. natural que ocoze^eíTe o
quod ventQ rapitur ^ ojlendts deflroCv Gomo Jogo? nos

pútenfiam- tuam > Efta he a^ naô confunde Deos,. Sc co-

aoíTa fem-razaõ : que fe. mo fe na6 confunde cad^t
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huin a li mcfmo?
Verdadeiramente , Se-

nhor ) & Creador meu
-, que

quando eu me determiney
a ofFendervos , devia eftar

louco : porque , que outra

couía pode íer, fenaõ lou-

cura
, que o vafo de barro

contr^ndiga a quem o for-

mou 5 que a folha feca re-

fila a voíTo poder
,
que a

Bdbylonia mal fundada de
minhas preíunçoens perten

da tocar no Ceo r He poíTi-

vel
5 que hum bichinho vil

da terra fe atreveffe a fazer

mal , & lançar a peçonha de

íua malicia contra o fupre-

mo Senhor
, que o formou,

& o pode deftruir taô facil-

mente ? Vós fois meu
Deos , & me formaftes de

barro : & eu puzme a que-

brar a voíTa Ley , como fe

efta fora de barro^êc eu fora

outro Deos ? Bemdita feja

voíTa paciência, & longa-

nimidade, que me fofreo,

& efperou tanto. Até no
fcrdes offcndido mottrais o
ferdes todo poderoío : por-

que por voffa virtude fer in

finita , fe vos atreve tanto

pfahu
^^^^ maldade

:
In multitu

6y
*

dine vtrtutUtua mmíiemur

.

ypirituaeSy

ttbi inimici tiiu

II. PONTO.

EQue he o homem quã-

to à alma"í He húa íub-

ftancia nobiliífima , creada

à imagem de Deos. Mas an-

tes diíTo que era efta fubftâ-

cia? Puro nada. Cava bem
nefle nada

,
que he o funda-

mento da íblida humilda-

de. Nada totalmente? Por

mais que caves, nunca a-

charás outro fundo. Mas
depois de creada,& adorna-

da efta fubftancia com tan-

tas perfeiçoens 5 que he di-

ante de Deos ? Refponde
Ifaias: Omnn gentes quafi^^^^^^

nonfint ^ficfunt coram eo s&'^''
'^'

quã/ifiihilum^ & ^nane n*
putaía fiint et : Todas as

creaturas diante de Deos
a/fim íaõ , como fe naõ fo-

raõ
,
porque o que faõ he

huraa coufa vazia , & hum
quafinada. Saóhumasfom-
bras,humas apparencias ex-

teriores do verdadeiro, &
perfeito, & independente

fer, que he Deos.

Pois íe tal atrevimêto he

offender a Deos a terra, & a

cinza : que ierá ofíendello

o na-
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o nada ? E fe aqucUa torre De que íe enfoberbece , &
era temerária ^ fundando-fe contra quem fe enfoberbe-

cm barra, que íerá ettoutra^ ce ? Contra Deos
,
que he o

fundando-fe em aríQuanta tudo de todas as couías to-

mais
5
que eíie meímo pec- talmente

, que he o fer dos
cado^ com que a alma of- feres,independente,eternOy

fende a Deos, a tem feito incommutavel, & glorioío.

mais vil y que o mefmo na- Oh fer infinito, que íois

da. Melhor he naõ ferido o principio de todo o meu
quepeccar : & fe o mefmo fer,& o naò íois unicamen-
fer diante de Deos he quaíí te do meu peccado. A vós>
naò íer : G^nafimnfint

^
fit Senhor, clamo defde as pro-

§unt coram eo ; o peccar di- fundezas , para que cucais

ante de Deos que íerá ? Oh minha oração: De profundts Pfaim,

profundo abyfmo da mife- clamavi aã te Domine y Do'^ ^^^ ^

ria de huma alma
, que pec- mine exaudt vocem mcaDcí-

cou ! Aqui fe vê quanto de aprofundeza da terra^de

mais deve a Deos pela juf- quefuy formada,& na quaL
tifícar com fua graça , da ando peregrinando^ clamo a
que pela haver creaco com vós ,. que habitais nosCeos

;

feu poder: porque acreal- defde a profundeza dona-
la, foy tiralLi do abyíma da, deque me creafles, cia-

do feunada;. & ojuftifical- moavós,quefoisom€fma
la foy tiralla do abyfma íerincreadoj&defdeapro-
do feu peccado , o qual he fundeza ainda mayor da
muito mais profundo , que peccado , em que me preci--

o meímo nada. Já naó di- pitey, clamo a vos, que íois

rey logo com o Eccleííaíli- a mefma graça , & íantida-

co : De que fe enfoberbece de. E clamo , que pois me

£^.i^ a terra , & a cinza ? Quièfu- levc-intaftes do nada ao fer,

ío. 9. perbit terra , e!^ ctmi ? Que & do barro à humanidade 5

iíTo he muita authoridade me levanteis tambem^ do
para quem pccca^ Direy: peccado à graça, & dos vi-

De que feenfoberbece o na- cios à virtude ,& da tibieza

4i, & o menos que nada f à períeiçao ^
para que ul ri-

ma-
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mamente poflais levantar- ro; por parte da almaima-

me da terra aos Ceos , & da gt^ns de Deos , barro pira

fé à voffa vifia bemaventu. que ninguém íc eíiime a íi

,

rada. imagens de Deos
,
para que

ninguém defpreze aos ou-

IIL PONT 0« tros. Sabes^que aíGm ao en-

trarmos nefte Mundo , co-

COníidera ultimamen- mo ao fahirmos deIle,fomos

te quanto fente qual- iguacs : & que fó no breve
quer peffoa illuftre que ou intervallo da vida à morte,

tra de inferior qualidade a temos asdifferenças accidc-

offenda:&: íe efla foffe hum taes
,
que nafcem dos bens

eriado,ou efcravo feu5quan chamados da fortuna. Logo
to mais o fentiria ? Súbita- tu homemfinho vil ^ que af-

mente arderia em defcjo fim te indignas de offendcr

implacável de vingança : & outro homem5Como ouzaí-

c reputaria por indigno de te tantas vezes aoíFendera

fer morto às íuas próprias Deos? Se o teu criado naã
mãos , fenaõ às de outro ef- faz o que lhe mandas , í u o
cravo femelhante: & naõ cíiftigas,ouodefpedes:Ôctu

acabaria de ponderar,^: en- quebrando cada dia osMan-
careccr a deformidade de damentos de Deos, nem te

que hum homemfinho tal queres caftigado , nem dcC-

fe lhe atreveíTe. Tu mefmo pedido de luí? cafa ? Acafo

que ifto lés , ou ouves ler, os teus preceitos faõ mais

quantas vezes levaCle pe- juíiosqueosdeDeos? Aca-

zadamente que o teu igual, fo a diíTerença que vay de ti

ou inferior , naõ digo eu já a Deos he menor, que a que

te perdeíTe o refpeito, fe- vay de teus inferiores a ti?

na5 que nosolhos,ou na ac- Será
, que effe efcravo teu

çaõ , ou na palavra te mof- deve- te o fer , & a vida , co-

traíTc menos refpeito ? E c5 mo tu a deves a Deos > ou
tudo bem fabes claramente, dás-lhe o paõ de gt^aça , co-

que os homens todos, por mo Deos to dá a ti? Para

parte do corpo , fomos bar- com teus inferiores affedas

;;

"

íer
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fcrcomo Deo^j&para com ro que naô deve rcíiftir à^

o mefmo Deos , roais que máos do íeu artiííce. E of-

Deos < Pois fe tens por tan- ferecerey também ao Eter-

tomaisiníoírivelaoffenfa, no Pay os defprezosy que
quanto a peffoa que a taz

,

fcu Filho em carne humana
he de forte mais inferior: fe fogeitou a padecer por

quam grave íerá a offen- niãos de gente viliiTima

:

fa
, que tu fazes a Deos , ha- p^ra que por elles me per-

vendo nefle cafo huma dif- doe os que tenho feito con-
ferença taõ grande ,. que tí^a Sua Divina Magcftade..

chega a íer infinita í Com Ultimamente :levarcy com
razâõ podes tcmerte da a- maníidaè , & igualdade de
meaça de Deos : Va qut con- animo as íem-razòes^ou taí-

tradtctt fiííori fu& tejia de tas de meus próximos ; pois-

Jamiú terra. Porque ay de he juflo
, que perdoe quem

mim:/^! EaydetodosQs neceíTita de fer perdoado,

peccadores; Féel Que naô E nem ainda contra as crea>-

póde deixar Deos de aco^ turas irracionaes, ou inferir

dirporfua honra, caftigan- íiveis moflrarey indigna-
do taõ grande temeridade, çaõ quando me maltrataõ :

Tirarcy pois por fruto entendendo
, que todas íaõ-

defta Meditação : primeír inftrumcntos na maõ de
ramente, hum conhecimen- feu Creador

^ para c^rftlgar

to profundo de minha bai- cm mim íuas offeníàs.

xeza , & miferia , andando _^^
fempre aâuado , & prefen-
te na lembrança do meu na- Refumo dejia Mtdiuçao.
da 5 & tremendo até de le-

vantar os olhos \ fe houver I^ Ponto,

em levantallos perigo de Minha- viltza defcoht

ofFenderaDcos.Emiegun- ^^'^^ ^ atrevmcmo da met^
do 1 ugarme oíferecerey nas péfccado: tjía por/der arey per-

niãos de Deos >. reíignado g^^intãudo-^me ajicmfou quóu^

para tudo o que de mim for ^0 ^0 corpo,ér qttãnto k <?/w^?:

fervido fazer ; gois fou bar- §^^^^'^^ <?í^ coip
^ fou íãrrot^
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quebradiço , ér htima fdíha III. Por>to.

jHa-y {jiie o vmio leva, (^4e Ponderúda minha vilezíi^

lúucura nad fo}' logo reJiJUr me convencerey com ejie ar-

ao iodo Poderojò ,
que me for- jumento, ^u^fe hum homem

mou ? LoiLvarey a paciência Leva maljer offendtdo deou»

de Deoi que me jfífreo.mof' iro inferior na qualidade:

irando niJ]o m^jmo fett po- quanto fe indignará Deos de

der- offendeílo a fua creatura :

II. Ponto. fendo no frmetro cafo a dif*

Gtmnío a alma^ fuy na- Jerença muy limitada i& no

Ãa , c^ em comparãÇuo do m- fegundomfimta.

fmto fer y aindafou quafi na- D(fie ponto , & de toda a

da , .0* pelo peceado me torney Meditação tirarey quatro

mais vd-^qtieonada. fíumt" frutos, i. Conhecimento de

Ihado pois nefias ires profun- mmha baixeza
,
pata andar

dezas ; primeira , a terra que humãhado diante de Deos. 2.

fcíi yfegunda yO nada quefuy, Refignaçao nas fuás tnÃos^

ò* qi^afi nada quefou diante poisfou harro^quelhes nac de-

de Deos-f terceira ^ o peccado vo refiftir. 3. Offerecimento

qw commetti : clamarey a ao Eterno Pay do muito que

De<)s
,
que perdoe meu atrevi' feu Filho padeceo às mãos de

mento
'i
& me levante ao fer gente viíijfima. 4. Paciência

defuagr^aiça , ^gloria» com meu próximo , para qut

Deos ú tenha comigú.

ME-
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MEDITAQAÕ XI.

Da graveza do peccado
, por fer contra a

razaó naturaL

Gmtei í qu^hgimmn habent\ naturdliterea\ qualegts funt^

factunt , ejufmodi legem nm habeníes ^ipfe/ihfunt lex.

AdRom. 2. 14.

S gentes que nao

tem ley, ( diz o A-
poftolo das mef-

rnas gentes) natu-

ralméte fazem muitas cour
(as vque manda a Ley : por-
que tendo nos coraçoens eí-

crito o didame da razaó na-

tural , elles fe fervem a íi de

Ley^ôc porefta haõ de íer

julgados: Per hocJtem (diz

S. Joaõ Chryfofíomo fobre

efte lugar ) o/iendít Paulm
Denm nafinxijfe hominem y.

utpoffit perfe Viríuiem elige-

re.ac Vilium declinare,Sohi'C

dh verdade Catholica.

c
I. PONTO.

Oíifidera primeira-

mente coir^ naõv ha

preceito algum da Ley Dir-

vina, que naô íejafumma-

mxnte conforme à- boa ra-

zão. Todos o&voílos man-

damentos (diz David fal-

lando com o fupremo Le-

gislador) faô a mefma equi-

dade: Omma mandatn tua

aqmtas: huma pura verda-

de he toda vo (Ta Ley : Lcx
tua i;^nr^. As outras Leys>.

ou Eftatutos, Seytas^ou Rcr-

ligioens , ainda que ordena-

das foííem por Varoens fa-

bios , naò faõ fempre intei-

ramente conformes à ra-

zaô^iá difcrepaô da regra:

da Ley eternancfte , ouna-
quelle ponto^ por exccíFo ,

,

ou por defeito : &; muitas

vezes contém abfurdos^ini-

quidades j.&c ignorâncias::

16.
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Só o que Deos mandou, &.

tudo o que mandou
,
por

iíTo mefmo qiic elle o m,an.

dou , he fantô , hc recito , he

commenfurado pelo nume-
ro

^ pezo , Sc medida da pri-

meira , & verdadeira ra-

zão. O meímo havemos de

ícotir dos preceitos que

nos impõem noffa May a

Igreja Catholica Romana;
a qual como he governada
pelo Efpiritò Santo , tudo o
que ordena he também fan-

, T»* to: &:comohccolumna,&
niot.3' firmamento da verdade, tu-

do o que eníina he certo , &
verdadeiro. Por onde co-

mo Q objedo natural do en-

tendimento he a verdadc,&

o obje<flo natural da vonta-

de he a bondade : a alma

,

que he dotada de vontade,

& entendimento , na5 po-

de deixar de abraçaríc ra-

cionavelmente com a bon-

dade , & verdade da Ley de

Deos. Muitas graças vos

dou , ô Eterno Deos , bon-

dade fumma, & primeira

verdade de todas as verda-

des, porque quizeftes fer

meu Deos , darme ley y &
conhecimento da ley , bebi-

do com o leite puro ,& faõ

'Èfpkituaes ,

de ta5 piedofa , & fiel Mây,
qual he voííli Igreja Santa,

Trazey , Senhor, ao grémio

delia todos os que eltaõ af-

fentados nas trevas da ínfi-

deiidade,& fombras da mor-
te eterha : porque íe ainda

pelo lume da Fé naõ acaba-

mos de endireitar noffos

paíTos para o caminho da

paz, & falvaçaõ; quanto
menos os endireitarão os

que tiverem fó por guia o
lume da razaô natural ?

c
II. PONTO.

Onfidera cm íegundo

lue;ar ^ como fazendo

Deos a íua Ley conforme à

razaõ , fez tálftbem o noíTo

entendimento inclinado à

razaô , & illuftrado , ou im-
prcíTo com o feu lume.

Muitos perguntaõ ( diz o
p^^j^

Píalmo
)
por onde havemos 4. t . /.

de conhecer , & difcernir o * 7-

bem do mal , ou que luz no
Io moftrará ? E refponden-

doaefta pergunta , accref-

cêta: O lume de voíTo rofto,

Senhor, eftá impreíTo , & íi-

nalado fobre nós mefmos.

Efte lume pois he a razaõ

natural, o qual Deos ao for-

mar
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nar o homem, lhe cftampou do voíTo rofto : & em quan-

com o fcu roílo ,
porque o to o Sol de voffa EÍTencia

fez racional , & livre à fua me naô apparece , me guia-

imagem , & íemclhança ; & rey por eík fcu pequeno

por eftc final , ou eftampa rayo, até que transformado

diftingue o homem o bem de claridade em claridade ,

do mal > & o verdadeiro do o lume dt minha razaõ fe ••.• c°'

falforfemfcrneceffariopa- aperfeiçoe felizmente com ig.^'

ra abraçar aquelle , que ha- o de voíía gloria.

j3 premio,& para fugir def-

te, que haja caftigo: por- III. PONTO.
que a honeftidade da obra

Jie o preço defimeímaj & ^^Onfidera em terceira

areprehenfaõ da confcicn- \^I'^g^'^i^ a confequencia,

cia a mayor pena. Donde que fe infere deftas duas

nafce
,
que os que peccaõ

,

premiíTas
, que acima pon-

naturalmcte fogem da luz, derafte. Porque fe tudo o ^-.

& còpanhia , 6c fazem por que Deos manda , he con-

divertiríe da lembrança de forme ao lume da razaõ na-

fua culpa , & pela negar
,

tural,& efte lume eflá finar

ou diflimular quanto pó- lado no noíTo coração: que
dem, Nao hi quem eften- cícufa terá o homem, que

6c da a maõ ao fruto da arvo- peccando , obra naô fócon-

re vedada ,
que logo fe naô -ra o que a Ley lhe didlava

efcondá debaixo das folhas exteriormente , fenaò tam-

de outra. Bendito, & engrã- bem contra o que interior-

decido fejais , ò Pay dos lu- mente lhe didava o cora-

mes, porque me creaftes à çaó? Se o que Deos manda
voffa imagem ,& femelhan- naó fora

(
por impofllvel)

ça , dotado de razaõ , & li- o que a razaõ didla : cu fc

berdade, para poder com o o que a razaõ dida naõ fo-

auxilio de vomu^aça co- ra o que o rioffo entendi-

nhecer , & amar ao meu mento conhece: caufa píl-

fummo, & único Bem. Eu recc que tinha cu pecca-

cílimo efte preciofo lume dor5feporíe£;uir o natural,

^ Parte.
^

.

^" % na«.
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naõ feguiffe a razaõ^ ou por da para o mal , Imm enten-

fcguir a razaô >na5fcguiííe dimento amigo das trevas!

a Ley. Mas quando o que Pois tu
,
que do meímo mo-

Dcos manda , he o meímo do agora peccas
,
que cntaõ

q o homem approva : Hon- peccáras,por ventura es na-

ríirás a teu Deos ^ Reveren- turalmête feita para o mal,

tiaras a teus pays, Naò fur- & tanto te cuíia a guardar

, , tarásjNaõ matarás^&c.con- o preceito , como lè o pre-

trattar eu com tudo, & per- ceito fora dcíarrazoâdo

:

verter toda a ordem , & fc- Ntmqtúd adh^ret tibt fedes praim;

char os olhos a taõ clara imqutíatis t quifngts laborem ^i- ^o»

luz , fó por comprir o meu m pracepto ?

pcccado : iílo he , fer o meu ConfeíTo^ meu Deos, que
pcccado totalmente inex- fou [iaexcuíavel : pois fina-

cuíavei ^ ôc por tal o dá o lando-mc vós com o lume

,

, meXmo Apoftolo , fallando de voffo rofto , cu me def-

io. com os Gentios , como pu- fígurey , & efcureci com as

dera fallar com os Chrif- trevas do meu peccadojSc

tãos: Ita ut fmt ituxcufalt- fazendo-me vós femclhan-

lis. te a vós meímo pela razaò y

Oh alma minha , a quem cume fiz fcmelbante aos

Dccs fez racional para dif- brwtos pelo appetite. Ten-
cernir o mal , & livre para des. Senhor, a voíTos pés hii

ninguém te conftranger a Reo , que nada nega da fua

commcttello : vem a juizo, miferia, porém que tuáo

&allega que eícuía tens do cfpera de voffa mifericor-

tcu peccado. Que mais ha- dia: & já que em certo mo-
vias tu de fazer > fe a Ley de do vos negou de Juíío, con-.

pcos fora cpmo a dos Deo- travindo à Ley, naô vosi

íès daGentilidade,que mui- quer negar de mifericordio

ta.vV£:?xs mandavaô latro- fo,dcfconfiando dopcrdaô..

<:inios,facrilegios>inceflos, Reformay, vos peço, cm-

& torpezas:. Qiic mais ha- minha alma avcíTa imagc,.

vias de peccar y fe Deos te & ftrvaõ de tintas o San-

<aera huma vontade iaclina- gue . & lagrimas de Chrifla
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JESU , fubftancial imagem

Uct. I. voffa , & lume vivo de vof-

i- forofto. Por quem, & com
quem vos fcja dada toda a

gloria.por feculos de fecu-

léií. Amen.

Rifutno dejia Meditação,

II. Ponto.

A fegunda premijfaí hét

que Deoí credu ao homem irí'

cltnadõ ao bem , c^ amigo d&

verdade , feio lume natural

que lhe cjtampõu na âhna^

fazendo- a femelhante a/i, E
aqui lhe render ey também

asgracas d/ie bcnefcto ó*

lhe pedtrey âperftíçoe dejl4

jíjfentando primeiro dua^s luz com a defua graça 1 ^
premtffoi ytirareydelloí hu- gloria, , ;. •:

rnaconfíquencia. III. Ponto,

í. Ponto. A confequencia he: que fé

A primeira premijfa he: a Ley de Dm Je conforma.

^fte a Ley deDeos toda hejuf- com a razaõ , & o coração di

ta^fanta^ ^ conforme a boa homem fe inclina tamHm a

razãê ; o qiiefe nao acha nas ejla , inexcr^favelficaopecca'-

nutram Leys> E aqui darey dor
,
que fecha os olhos a ra*

fnnítas graças ao Senhor ^
zaõ por atropellar aLey.Naí

porque me deu o conhecimen- lhe rejla logo mais ^
quecon^

to delia : ó* lhe pedirey o feffar a culpa , & pedir. 4
communique a todos es tn- Deos reforme ncUe afua tma-^

Jiets, gem
, que desfigurou pdú^ec-

cado* * »*' - -^ * *• i j i ^ • v.'
, c

K ij ME-
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MEDITAÇÃO Xir.

Dagraveza do pcccado , colligida por exemplo
dos pcccados dos Anjos.

Cómodo cuiàífit de Coelo Lúcifer ,
qui mme oriebarisl

Ifaias 14, 12.

Reou Deos os An- I. PONTO.
joS)Efpiritos nobi-

liíTimos dotadas de T Magina a qualquer de&
admiráveis perfeiçoens da X^es Efpiritos como hum
natureza , & dons de graça. Sol mil vezes mais luzido^^

A poucos inftantes uíando que eftc vifível
, que alegra

mal de feu livre alvedrio, o Mundo. O corpo, ou o
p:ccou Lúcifer, &com el- meyo defte Sol era acffcn^

íc feiís fequazcs. Porém no cia,oufubftanciadomcfmo

meímo pato foraô pela Jtif- Anjo : os rayos eraõ as per-

tiça Divina precipitados feições da natureza ,& gra-

nas abyímos infernaes , & ça,que o ennobreciaõ. Eraõ ^^^^^
condemnados eternamente, os Anjos por natureza , &i8. %%

Sobre efta verdade de Fé Ic- graça hu como fctlo, cftam-

vantarcy três cõfíderações, pa , ou imagem da fcme-

queasmefmas palavras do Ihança do Altiíllmo : &
Profeta eftaô offerccendo. daqui fahiaõ como rayos

Primeira , fobre a crcaçaõ que os cercavaô , o íerem^

dos Anjos : Lticiftr ,
qni immortaes , fcm temor de

man^ oriehans. Segunda , ío* corrupção:© íercm fubftan-

bre a íua queda : Cecidiffi de cias puras , fcm compofiçaõ

Cg^Io. Terceira
,
qual foy a de corpo : o terem cntendi-

caufa delia : §UQmed$ C€ci* mento cheyo de fabcdoria,'

éJiU ' ' Icmíbmbras de ignorância^
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& o terem vôtadc livre fem

temor de coacção , oii vio-

lência : o ferem dotados de

todas as virtudes , & da ca-

ridade, raiz delias: oeíia-

rem em amizade de Deos
deíde o primeiro intknte

de fua creaçaõ : o ferem pa-

derofos fobre todas as crca-

turas inferiores : o ferem

ordenados para o alciílcno

ám da vifta, & poffe de

Deos eterna : & finalmente

o lograrem outras muitas

prerogativasjefcondidas ao

noíTo conhecimento.

Oh que fermofos Soes:

Qiie vifta a fua taó alegre

,

& admirável Se taô viftofo

parece o Firmamento po-

voado de eíircUas , & a ter-

ra de boninas , que parece

-

riaõ no Empyreo : , Mdle

mdlena lumina fulgurantia

ante thronum Dtvtmíatu à

pnm) dtiuvulo: mxih^rcs de

milhares de luzeiros (diz

S. Bernardo ) brilhando

deídc o primeiro inílante

de fua creaçaõ diante do
throno da Divindade ? Efe
o inferior de todos tinha tal

fcrmofura
,
que arrebataria

os olhos, 5c os coraçoens

,

qual feria a daquelk Efpi-

L Parte. ^

OS peccaclos. 1 19
rito fuperior a todos na bcl-

liza , & depois iiifiii o a

todos na defgraça > cujo no-

me fe tomou da Elircila da

manhãa , chamada Lúcifer,

por fer efta a primeira , ^
mais brilhante, que appare-

ce , aílira como eík Anjo

foy o principio das obras

de Deos? Oh luz inacceffi-

vel, & increada, em cujos

rayos fe accendéraó como
tochas todas as crca turas,

que gozaõ luz da vida ,' luz

da graça,& luz da Gloria:

accendey meu coração cm
volTo amor com o fopro da

voffa boca, que he o Efpiri-

to Santo : para quç entre 3
jubilo dos filhos de Deos,&
o louvor dascílrellas da ma*

nhãa,que íaõ voíTos Anjos

bêaventurados , faiba junto

com ellcs louvar,& eqgmn-
dccer voíTa Omnipptençia.

II. PONTO.

ENíobcrbecto-fc Lúci-

fer com fuás próprias

excellcncias , cegou fe com
a muita luz, & defvaneceo-

fe com a demaziada altura.

E ou foíTe
, que appeteceo

defordenadamente a uniaõ

K iij
" da
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da PefFoa do Verbo , que íc ccIypíáraô-fe.Era5 fiibftan^

deu à Humanidade de Chri- cias puras : porém foraã

fto Seahor Noíro: ou que
invejaííc ao homem o ler

coníiituido Rey d^fte Mun*
do inferior, 5c igualado cõ-

figo no fim fohrenatural de

fuaBsmaventurança:ou por

qualquer outra caufa
, que

Deos Cibe: livremente fc

confrangidos a fentir a pe-

na de fogo, como fe tiveraõ

corpo. Eraõ livres , & fi-

carão obftinados no mal , 5c

incapazes de todo o movi-

mento bom. Era5 enten-

didos , Sx, ficarão com o
conhecimento efcurecido,

determinou a. defimparar a çheyo de erros, & de trevas

feu Creador , & rebcllarfe interiores. Eraõ Príncipes

contra fcu Deos : 5c teve Io- poderofos , & foraò atados

go por fcquazes de lua pre-. como, leões , 5c como cães y

varicaçaõ grande parte dos. que naõ tem mais libervk*

Anjos de todos os Coros , de, fcnaõ quanto a cadea da

aos quies:arr3ftou eftedrar permifTaô Divina lhes dá

gaô 5 5c tiQu:Ec ao feu pare- lusar. Tinhaõ o dom da ca-

tcr com. a cauda de feu er-

ro , 5c ignorância beftial.

Eis que nomefmoinílante
€ahem defde as^altujcas nos

íbyfmos V dcfpedidos coxn

mayor ímpeto, do que a nuf

"ff^m deípede o rayo. E
luppofto, que E>eps os naõ

privonvdcnadti. do que to^

cava à natureza ; ficáraô

ridade ,5c todas as virtudes»

5c agora o feu mayor cm^-

prego he odío formal de

Deos 5 5c das creaturas, por

ferem creaturas de Deos,.

Eraõ creados para ver , 5c

louvar a Deos: 5c por toda

a eternidade carecerão de

fuavifta, 5ç cufpiráõbíaf-

femias contra o Ceo. Efta-

saõ) trocados, que melhor vaô nas delicias do Paraizoj

«ra para; elies naõ feremu tQr agora ardem , 5c arderáõ

talmente. Eraõ leUôy^^a
imagem, de Deos > porém
efta imagem, ficou- desfigu-

rada, 5c efte fcUo- quafi a-

nas chamas do Itiferno. Sua

fermofura arrebatava , íigo-

ra fe fc viíTe tod.i fua feaU

d,^de , morreríamos de af-

paga^lo. Eraõ Soes j mas fombro 5c Alma houve,

que
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que, appareccndo-lhehum nha , & lublta mudança:

demónio , affirmou ,
que íe Cómodo cccidifti Luctfer^^

meteria no fogo do Infer- Naò foy outra mais que;^

no ,por naõ tornar a vello, peccado. De forte^ que o

Oh ruína fatal ! Oh eíhi- mcímo efpirito antes de

penda mudança ! Jurto fois peccar hc xA.njo> cm peccan-

Senhor ^ & rediíTimos vof- do hc diabo ; em graça de

íos juízos. Quem naõ le te- Deos he hum Sol , íora deli-

mera de vós , fe quanto la he hum tiçaõ. Alma mi-

mais poderoíos faõ os vof- nha, faze as contas contigo,

fos inimigos ^tmto mais Também tu fofíccreada à

poderoíos íaõ os feus tor- imagem de E>eò$ , & íenao

mentos ? E quem naò fe foy em fua graça , já cílc

temerá deíi; íe fó vós íois foy effeito do peccado do
impeccavel por eíTencia ? primeiro homem ; mas de-

Oh meu Deos: day a maó pois pelo Sacramento d®

à obra de voíTas mãos
,
para Bautifmo fofte reftituida a

que naô caya nas voffas cila, & também íe te infun-

mãos : de quem foftes Crea- dio o dom da Fé , & da Ga-

dor Omnipotente, íedejuf- ridade i também es livre, 3c

tificador poderofo,para que racional, & immortal, & e5
naófejaisjuizfevero. Naõ algum domínio fobre á$

bafta que as voffas mãos creaturas inferiores, &or^
me fizeffem , fe as voffas denada, para o fim de vier

mãos me naõ fuftentarem

,

a Deõs. De forte
, que até

para que naõ caya na mife - 9qui eítós pouco minarada
ria do meu peccado, & na abaixo dos Anjos t mas
defgraça de voffa indigna- muito mais lhes excede?

çaõ. em feres remida com ofanr
gue de Chrifto,em fer Dea|

III. PONTO. homem, como tu, & dar fe-

tc por fuftento,por Mefíre^

COnfidcra agora em guia,&:Redemptor. E eom
terceiro lugar

,
qual tudo peccafte, naõ fona To-

foy a C4ufa de taõ eftra- berba,fena5 contra todos,

K iiij ou
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ou quafí todos os Manda- tes, &:naôo daquelles: bem
mentor; naò íóhiima vez., vedes como voíTo adverfa^

fenap muitas; na6 í4eontra rio Satanás com todos feus

íi Magjclfede de Deoâ^ ftf- aliados ^ uborrecendo-mc a

naô contiM o Sangue de mim^porqucfoii imagem,
Chrifto. Pois que fea , & & creatura voffa^ procura

xnorme ficarias eom tantos com todas £uas forças que
peccados i Qmm mereci^ aaõ alcance eu o bem ^ que
da tinbas tuaçonderanaçaõ elle perdeo. Levantay-vos^

em companhia dos demo»- Senhor y & acodi pela voffa

inios? Quanto agradecimea- caufa : refreãy por meyo de
to deves a: Eteós em te re- voffos Anjos bons as aftu-

líiir a ti , naõ remin<k> aos cias, &: tentações dos mãos:
Anjos ? Qjic obrigação te & para que © meii alvedri®

fica daqui por diante de pro fe nao rebelte coma o íeii,

tederes como Anjo 5
para deifemparando-vas a vós,

íevares^as cadeiras^quc eftes que íoh meu E)eos y imprir

infeliciflimas efpií-itos per>- mi em. minha alma huma
dér^a ? Porque naô acabas abominação , & horror íkn^

^g fozcr conceito de quam to a tudo o^que he peccado^

grande mal he o peccado

,

efpecialmente ao de fober*

pois: troca a hum Cheru> da
,
que he araiz de todos.

bim^ em; Beedzxbub ? Tens ^
medo de ver hum hcanem

,

cm quem fc íufpcita, que Refumo dejlci. Meditação^

aííiík; Q eípimto maligno.'

& ilaô tens medo demeter í. Ponto,

deintro era ti meitna tantos Crem. Deos aos Anpry
peccados , baftando hum cada qual como htm SolbeU

para fazer demónios? hjjimo^ adornade de tantos

V ^í Senhor meuJESUChrif- rayvs ^.quantos dotes da^natu-^

ío>, Cabeça viftVcl dos An-r- reza tá* graça, Naconjidc*-

]os , & dos hom:ns
, que ao^ mçao^ dt qudm vtflojos ejla*-^

Mundo foftes mandado^ pa- raao' aqjddles efquadroem et'

3^a remediar o peccada dei- ^Jítaes na manha.defua cr ea»
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fâo i
louvarcy a OmnipoíeU' quepn nao Je temerá def^ Ln^

na do Creador^ & lhe pedpey tregarmthej nas fuás tnaos^.

Pie leve kquelU diíofo lugar ^ para que me nao deixe cahiv

acnde o louve em companhia delias,

dos Anjos , que pcrfaveráraã. III. Ponto.

II. Ponto. ui caufa dcfia ruina nao

Durou pouca aqmlle efta- foy outra , que opeccado: &
do ^porque Lúcifer efvaecida fe efie bafiou para fazer de

com afuafermojurat & m- Anjos demónios v que cfira-

dignado de ter a Chrtflo por gofará nos homens aonde he

fuperior , & aos homens por mais emrme em muitas ctr--

iguaes na bemâvemur&nçafe cunfianciaó^. Pedirey a Cforif-

rebellou contra Deos , & com to Senhor Nojfó , me ^jude a>

elle fem fequazes : as quaes ctinheceílO)& ívitallo : pois os

todos foraa precipitados das demónios me perfuadem em
alturas , d^ condenados a pe- odiofeu , por Jer eu creaturék

nas eternas. A' vifia dijla fua.

quem naa temerÁ a VeoSyà^

MEDITAÇÃO XIIL

Da gravcza da p^ccadb , colllgida por exempíb
do peceado de Adaõ,.

gr/w audtfii vocemuxeru tuit , & comedtfti de Ugm , ex qu^
fraceperam tibt ne comederes , maíedióía^terra in opere

íuo-^étc. Gcnef. 5. àn. 17.

Remi Deos NbíTo qu€ de todíís* as anrores €0«

Senhor a? noílbspri- m-effem y^ im|>onda-!h€S

mciros Pàys , ôi os prcceito', qu^e fó da arvore

coUocou no Paraizo de de- dafcknci^ dobem, S^inal'

kites y, dandoribes licença' naõ provaíTem, Tcnrados
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pela íerpente, deíbbcdccé-

ra(3. Baixou Dcos a reíi-

dcnciar a culpa ; &pnvan-
do-os de fu:i graça ,& jufti-

ça original , os condcmnou
à morte, &: a trabalhos in-

nurncraveis, em quanto eí-

ta naõ chega (Tc , & a perpe-

tuo deíkrro do Paraizo.So-

brc efta verdade da Fé, pro-

cedendocomo napaffada,

I. PONTO.

COnfiderarey primei-

ramente a felicidade

do cflado da innocencia.

Fez Deos ao homem à íua

imagem ,& fenielhançajCÕ-

pofto de hum corpo ta5

perfeitamente organizado,

& de huma alma de taô no-

bre fubflancia , & qualida-

desjôc ordenada para fim taõ

i^up alto,que parece (diz Ruper-

Gcn. c?^^) que todas as três Divi-

I. nas PeíToaspara fazer efta

obra, entráraô primeiro em
concilio , tendo entre fi

aquelle venerável folilo-

Gcn. I quio, ou conferencia : Fa^
»8- aar^íis hominem ad imagi-

ne^ &fitniltuidimm mfiram:
Façamos o homem à noíTa

imagem, & íemclhança. Pa-

EfpirUnaeSj
lavras de que admirado S. Q\^^y,^

Joaõ CbryfortomOj pergun- '^ ft ín

ta : Quem he cite
,
que íeu ^^^po!

Authorpara oform.artoma mani.

confelho ,& fe põem atten-

to,& circunfped:o?^«//«í2w

tile
,
quijormandm , ad quem

faciendum optfict tanto confi*

lio , & circttn^e6íwne opm ?

Deu-lhe fua graça fantifi- Conc.

cante , & com cila todas as
Jçfíf'^^

virtudes , & dons do Eípiri- cap. 7.

to Santo. Intiindio-lhe pcr-

feitiífima fciencia das cou-,^"^^^*

las naturaes , & revelou-lhe

muitos myfterios fobrena-

turaes , como o da Santiflí-

ma Trindade, no fentirde

Santo Epifânio , & o dâ Enr £pj,

carnação do Verbo , no de phan.

Santo Thomás. De íua Ef- '^!;^^^--

fcncia Divina lhe deu hum ^à >ec-

conhecimento, ícnaõ claro, í"^ ^°*

.

& intuitivo, ao menos mui- Dj^.

to mais alto ,& perfeito, do '^^^^^*

que nos agora temos. Alem i.art 7.

deftes dons lhe deu gratui-

tamente o excellente dom
da juftiça original, que he

hum habito, ou huma como,
compltxaõ de vários habi-^^:

tos
,
pelos quaes , reíídindq

,

huns no entendimento , ou-

tros na vontade, outros na

parte inferior da almaj todo

oho-
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y

liomem ficou re(n;o5& bem çaõ que nos adquiriftes, &
ordenando, íogeitando-fe o o da gloria qne nos promet-

íippetire irafcivcl , & con- teftes, E fc tal foy ,0 mor-
cupifcivel à razaô ,& a ra- gado

,
que déftcs ao Homem

zaõ a Deos : de íorte
,
que para morar na terra tempo-

naõ podia rebellaríe ne- ralmente, qual fera o que

nhum movimento contra- no Cco lhe tendes guarda-

rio fem ordem, &: império do para viver eternidades ?

da parte fuperior. Deulhei Se cx)m tanta honra, &glo-
também em coníequcncia ria fahio de voffas mãos
dilío o domiíiio perfeito formada o liomem. ,. que fa-

fobrc todos os animaçs : & bieis havia logo: de offen-

o fez ímmortal , naõ com a dcrvcs : com quanta fabirá

immortalidade, pela qual regenerado no dia da refur-

naõ pudeíTe morrer , fenaõ; reiçaõ univerfal para amar-

com aquclla, pela (juaj por vo3,í^ louvarvosperpetua-
dia naõ morrer. E todos, mente?
^ftes,^& outros; muitos dõsy
quiz que paffaffem , como. U. P O N TOl.
vinculados em moi-^ado , a
todos £eus deícendcntes,na T? M fegundo lugar con-

cafo que Adaõ naõ. pec- JlL ffderarey, como a pou-
caíTe. CO tempo que Adam- I0-

Oh Créador Soberano-, grava eíie feliz eftado , de:

quam poderofo vos- mof- fua livre vontade defobe-

traftes íemprc comigo > dcceo, a fcu Creador por
quamfabia, quam liberal, fuggeftaô de Eva? & Êva.

quam amorofo!. E eu pelo pela da Serpente. E o mef-

contrario
, quam defconbe- mo fcy provar daquelle po-

cido , & quam.ingrato pro- mo=, que dêfpenliarfe deíde.

€„edi íempre cõvoíco ? Mui- o^alto- deôa feiicidade cm
to para fentir he o efiado

,
hum^ afejírno profundo gcl

que. perdemos dainnocen- miíerias., Abrio os olhos ^

cia.: porém muito mais hcr vio-fenú.,envergGDhGu-fe,

para eftimar o da Rcdemp- & eobrio o corpo com 1 udâ,

folhas.
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folhas , & o fcu peccado có
defculpns. DcvatTou do de-

licio o Supremo Juiz, & a

fentença pronunciada con-

tra eile , &: todo o gcnero

humano , foy de fogciçaô à

morte natural , &confifca-

çaõ de todos os bens da gra-

ça , efpeciaimcnte do dom
da juftiça original , &: por

confeguintc, defobediencia

dos appetltes à razaô
,
por-

que a razaó havia deíobe-

dccido a Deos') & os ani-

maes também , ainda q lhe

fícáraô inferiores, naõ lhe

íícáraõ obedientes. E fi-

nalmente foy degradado

para fempre do Paraizo , fi-

cando-Ihe a íua entrada de-

fcza com huma efpada de

fogo: & condsmnado fora

dclle a padecer innumc-

ravcis trabalhos , miferias,

guerras, dlffenfoens, doen-

ças, pobreza, lagrimas, íuo-

res , Sc todos os effeitos da

malícia , da fraqueza , & da

ignorância. Começou Deos

cntaô a ufar com o homem
de outro género de provi-

dencia muito diverfo do

primeiro : & começou tam-

bém ifto
,
que chamamos

Mundo
,
que naõ he outra

Efpirituaes^

coufa , fenaó o Reyno do
peccado povoado de feus

males.

Em quanto naõ paffas

ao leguinte ponto
, (

que he

o fruto principal deífes

dous primeiros) pondera

aqui três coufas notáveis*

Primeira : quanta foy a in-

veja do diabo para com o
homem. Segunda: quanta

â inconíiancia do hjmem
para cm Deos Terceira:

quanta a miíericord a de

Deos para com o homem.
Grande foy a inveja do
diabo

,
porque a poucas ho-

ras
, que o homem poíTuhia

a felicidade daquellc efta-

do y logo o procurou der-

rubar delle, íem mais outro

intereffe, que impugnar a

gloria de Deos, & afeara

fua imagem, que em nós

rcfplandecia. E para efte

fiiii acometeo pela parte

mais fraca, qu he a mu-
lher , &: com a tentação

mais forte, queheo appe-

tite de honra. Vigiemos

todos , & vigiemo-nos íem-

pre deftc commum , & per-

petuo inimigo noíTo; que a

guerra começou com o pri-

meiro homem , & nau ha

de
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de acabar íenaõ com o ul- cravos marcados do diabo, .

timo : & nos procura fazer & reos da morte eterna.

maldcfde que recebemos a Aqui pois fe oflentou ^ &
vida até que encontramos campeou mais a miíeri-

com a morte. cordia de Deos: que donde

Grande foy também a abundou o delido , febre-

inconflancia , & fraqueza abundou a graça : & fenda

do homem : pois eflando a formação do homem taã

taõ aperfeiçoado na alma , maravilhofa , a fua refor-

potencias, & íentidos, & maçaô foy muito mais ad-

taõ armado de graça, & vir- miravel. Peio que fejaô da-

tudes,& taõ defendido com das infinitas graças ao Au*
a exterior providencia do thor de todo o bem.

Creador : com tudo iílo ca-

biò logoà primeira tenta- III. PONTO*
ça6 : & naõ tardou mais em
peccar , do que o diabo em A^ Onfidera quem cau-

o induzir. Aprendamos na V^ íbw t^õ grande mu-
Tuina alheya a fegurança dança, & trocou taodiffe-

própria. Confifte efta em rerytcs eftados ? O peccado,».

vivermos temeroíos de nós E/ que peccado ? Hum
mefmos , & dependentes do p^rovar de huma maçáa con-

favor. tra o preceito de Deos. Ob
Finalmente a miíeri- nunca affás encarecida ma-

Gordia de Deos foy mayor licia do peccado l Se viíTcs

que a malicia do diabo, & huma ferra altiffima, &grã*
que a miferia do homem: diílima^que naô coníiaíTe

porque fazendo fe Deos fenaò de caveiras, & offos-

homem , remediou efte , & de defuntos : & te diíTeíTen^

vcnceo aquelle. Oh ha- que toda efla mortandade
mens ! Que fora de nós mi- cauíára huma fó fera, que:

feraveis filhos de Adam, fe conceito formaras da cru-

o Filho de Deos fe naô díg- eldade dcfta fera ? Pois

fiara fazerfe como hum de cíle he o peccado
,
porque

nós \ Todos fôramos cf- peccado hc o aguilliaô da

mQr%



I í 8 ExercícidS

tnortc 7 com que ferio , &
matou a todo o género hu-

i.Co- mano : Stimulm autem mor*
rinth. ^^^ pçccâium eft. Peio pec-

cado entrou a morre no
Mundo^& o feu deftroço ha
de durar ale naô haver Mu-
do que dcftruir. Se huma fó

pinga de veneno bailara pa-

ta fazer peçonhentas todas

as aguas do mar-> & dos rios,

& para fecar todas as plan-

tas , & matar todos os ani-

mtès ; que diíTeramos da

eííicacia/& aélividade re-

finada defte veneno? Se o

riveíTemos por verdade

,

naô acabariamos de nos af-

fombrar? Pois efte hs o
peccado , cuja malicia íe

transfundio por todo o gé-

nero humano , comparado
às aguas do mar ,& às plan-

tas da terra : & he certOjque

todos os males que ha no
Mundo , elle os caufou.

O cerco he, meu Deos,

que 03 homens , como naõ

íabemos
,
que coufa íbis

vói, taò pouco podemos fa-

bcr
,
que coufa he a vofla

oflenfa. Se o fjuberamos,

naõ quebráramos taõ facil-

mente todos voffos precei-

tos , à viiia do que fuccedeo

Efplrhuaès;^'^^

por quebrantarfe hum fó:

íobre havermos perdido a

juftiça original , naô perdê-

ramos a voffa graça^que nos
dais nos Sacramentos: fo-

bre haver defprezado o vof
fo temor , nao fjramos in-

gratos ao Sangue deChrií-

to : íobre incorrermos na
morte temporal , na5 nos

fo.^citáramos à morte éter-

na :fobre o Termos defter-

rados do Paraizo da terra
^

naõ nos arrifcáramos ao fer

do celeftial : evitáramos

os males , &miferias eter-

nas, já que naõ podíamos
evitar as temporacs. Ago-
ra , Senhor, já que voífa

Mifericordia , & Providen-

cia reftaurou noíla ruiná
,'

por modo incomparavel-

mente mais útil para nós,

& para vós mais gloriofo :

naõ torne eu a deftruir as

traças de voíTo amor , & os

meyos de minha falvaçaô.

A voíTaCruz me feja junta-

mente Arvore da fciencia

do bem, & do mal, & Arvo-^

re da vida : para que nella

aprenda a abraçar todo o
bem , & a fugir todo o mal

;

& por ella mereça viver c-

ternamente.
Ti.
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^Tirarcy-^cfta Meditação fera melhor aqnãle que nos

osfcguintespropofitos.Pri- pjommate no Cco
,
^nam //-

meiro : fazer penitencia , & berrd fe portou Dcoi fempre
chorar meus peccadòs toda com o borntm.

a ininha vida
,
pois noffos

primeiros Pays a fizerao

por efpaço de mais de no-

vecentos annos. Segundo

:

II. Ponto.

Janto que Adam Ácfoh^

dcceo , logo cahto dâqmlk
(Jiado , c^ ivcorreo ria fujd'. -_ __j^ ^.... _

, ^ ..,.
j j,.

avivar o cõnceit05&. horror çao a morte , & em trabalhas

da gravcza do peccado pa- mnumeravns : onde ponde-*

ra fugir delle como das co- rarey três coufa^ notáveis, i.

bras5&: íerpenres
:

'Zí??í<y«í2?^ Como he invejofo o dtab&j

afacte colubri fuge peccatum. pois logo acomeieo com a ten»

Terceiro : cftimar , & con- tafao : í^qm aprenderey a cau

fervar o novo eftado da gr a-

ça , cõ que o fegundo Adam
reítawroa na arvore da
Cruz o que
perdeo na da
bem >& mal.

o primeiro

fciencia do

Rffumo d(Jia Meditafaí.

teta que devo ter com elle.

2. Como hefrágil o homem^
pois logo ccnfentto : aqui a-

prenderey a cautela que devo

ter comigo. 5. ComoheDeos
mtjericordiofe , pois f,nio a fi
a rioffa natureza , para repa^

ralla : pela que lhe revderey

rnuitoé grafas.

III. Ponto.

Ponderada ejia mina da

gennofmmanõ^ cvvjideraiey

quem a caufòu: & aiharey

I. Ponto.
Creou Deos ao primeira

homem emfuagrafa^&jíff- ^ ^... , _ ,^

ftfa original
^ enriquecido de que hum fé peccado y o qual

(futros miittoi dons , & favo- tafiou para corromper AdiU

res: fazendo paclo cem ellfj do todo. Dffia mchcia mt
quefe lhe obedeceffe -^elle , & affombrarey , affintando, que:

fetió defccndcníes feriai im- f& quando conhecer mos quem
mortdes

, ^ trasladados à he Dces , conheceremos que
Gloria. Da felicidade defle (oufa he ofiendello. E tira^

fjiado na terra , vertj quanto reyporfrut^^ chorar 3& aho^

minaf
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mncr o peccndo , & cfltmar Mão nos mencco ns Arvore
a graça de Dcos,& e/lado da da Cruz.
Rcdempçao

, que o figund^

MEDITAÇÃO XIV.

Daguveza dopeccado, collegida pela das penas
do Inferno , & Purgacorio.

Ecce vos omnes accendmtes tgmm nccinEít flatnmis , amhuU\
íimlumme tgmivtjiri^ &mjíammut quasfuccm^^

dtjlts : de mana mea fa£ium eji hoc vobis.

Ifaias50.verf.uit.

A^lIaDeospeloPro- gatorlo cftá encarcerada

fera Ifaias com os até pagar inteiramente,

condenados , & diz Aqui temos pois outra no-

aflím. Eis-aqui o fogo
, que va luz para conhecer a ma-

vós mefmos accendeftcs , & licía do peccado : porque'

vos cingiíks com elle : paf- ( como diíTe Santo Eufebio

feay agora no meyo delle, EmiíTcno: ) Sivolumus in*

& das labaredas, que vós telltgerequkrngraves apudfe

mefmos aíFopraftes. He de factatjudexmfier hemtnum

Fé ^ que todo o h^mem que culpas , refpictamus ad pos-

teve uío de razaò , & cfpi- nas : Se queremos entender

rou em peccado mortal , no quanto pezaõ para com o

meímo inftante começa pa- Supremo Juiz noffas cul^

ra naó acabar nunca a arder pas , olhemos para as penas,

no fogo do inferno Emor- Ifto farey pelas feguintes

rendo cm graça de Dcos

,

confideraçocns.

porém fem lhe dar íatisfa-

çdo de fu IS c ulpas , no Pur-
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rtdebo. Logo fe a pena do

inferno por huma parte de

infinita , & por outra lie

merecida : bem fe vè c^ue o
graveza do pcccado

,
que a

merece, he também em cer-

to m.odo infinita. Por cer-

to , coula multo para ad-

mirar ! Maldade , a quem

I. PONTO.

COnfidera cm primei-

ro lugar quam grande,

5cquam juíto he efte cafti-

go. Huma , & outra coufa

íignificou o Senhor nas íb-

breditas palavras
;,
dizendo

que era caftigo feito pela vemjufla huma mileria tal,

íuamaõ: De manumeafa- qual he arder eternamente

Bum e/l hcc vobis : porque no inferno! Oh Ceos^ &
impoífivel he que a maõ de

Deo; nao íeja gr mde, &
]uí\ã em todas íuas obras.

O

inferno he pena taô gr.inde,

oh terra ; que m.aldade!

Culpa, que lhe he devido .o

carecer da vifla de Decs pa-»

ra íempre í Oh monífro

que na duração a naô pode horrendo de culpa! Sem-ra-

Dcos accrefcentar:& he pe- zaô tal , que para Deos caf-

na taò jufta ,
que falva íua tigalla quanto deve , hc ne-v

juUiça rigorofa,a naò pode ceffario íer Omnipotente y
Deos diminuir. He tao ôc para naô caftigalla quan^

grande, que chegaô as ai- to pode, he neceffario fer^

mas a blasfemar de feuCrea- infinitam.ente mifericordia

dor, 5c Redemptor: he taó ío ! Qiie fem-razaô he efla

jufla, que chega Deos a glo- taô exorbitante ?

riarfe de condemnar as ai- Vés já , ô peccador , co-

mas
,
que ellc creou , ôc re- mo taô certo he , que o teu

mio. He taô grande,que fez peccado hc maldade gran-

chorar a Deos na Cruz com de, como hc certo que Deos

ProT. I

o deíejo de no la efcuzar:

Ct4m clamore valido
, é^ la-

crymúi, Hc taô jufta , que
faz alegrar a Deos no Ceo
com a coníolaçaô de nos

' caftigar : In mtmiu vejirg

I, Parte*

fez o inferno para caftigo

jufto do teu peccado ? E
reconheces ,

que taô facil-

mente o cómettefte , como
íe Deos naò fora jufto , nem
houvera feito o inferno?

L Orâ
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©ra rompe ao menos nef- rem certificados defta ver-

tes trcs gemidos. Primei- dade, para reconhecerem a

ro , de admiração : JESUS , pena por jufta , lho repete

que cego andey, & que ce- quatro vezes. Primeira

:

gos andao todos aquelles, Vofoutros ( diz o Senhor)

qucoffendem a voíTa Divi- fois os que acendeftes cík
na Magéftade ! Segundo , de fogo ; Ecce vos omms accm-
contrição : JESUS , peza- dentes igncm. Segunda; Por
me de todo o coração de voffa maõ vcsvcftiftes^ &
Jiaver pccçado , naõ fó pelo cingiftes das fuaschammas;
temor da pena , fenaò prin- Accinãi fiammu. Terceira:

cipalmente pela excclicn- Anday agora no meyo da
cia do ofíendido , por íeres fogo

, já que he voíTo : Am*
vós quem íois- Terceiro, bulate m Itminngnn vfftrK

de caridade do próximo : Quarta: Porque com voíTos.

JESUS , alumiay a todos peccados o affoprafles: Et
os que nefta' hora eftando m Jlammis qua^sfuccendijl^.

longe da voíTa graça , eftaô Como fe o Senhor differa

:

perto da ftia morte. Oh Eunâõvos ajudey afazero.

dgnayvosdelhes dargraça peccado : vós a mim me
íinal,para que vos naõ obri- ajudaftcs a fazer o inferno

:

guem a darlhes tormentos Queixay-vosdevos^&naõ
fcmfim. de mim : porque he taô co-

natural ,& feguido o penar
IL PO N T O. no peccar

^
que o meímo íof

commetterdes o peccado,

C^
Onfidera em fcgundo que acenderdes a fogueira.

j lugar^corno paraDeos E portanto naõ voseípan-

moíirar
^
que o fogo do in- teis de que a fogueira feja

fcrno era bem merecido eterna
,
porque também o

dos pcGcadores , naõ fó dif- voíFo peccado
,
quando vos

fe que clle o fizera pela fua deixafics morrer nelle , fi>-

maõ ;. fenaõ que os mefmos cou eternizj^.do : nem vos

peccadores o acenderão. E queixeis de que a pena de

por quaato importava efla- âlgum modo feja infinita

,

poi&
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pois tambeiti íoy infinita rito o íogo de minhas con-

em certo modo a voíTa cuL- cupifcencias
,
p-nra que éu

pa,por fer ofienía minha. naò accenda com cfte o de

Oh ahna minha , fabe meus tormentos. Trocay-

que o mal da pena naó he me o horror da peni no da

abfoluta , & fimplefmentc cUlpa> & ao horror d* ctllí

mal: o da culpa fim, por- pa ajuntay-me o ódio do

que naô podendo Deos fa- culpado , <5c o amor do of-

zer mal fimplefmente , fez fendido. Aborreça eu o

ò inferno , òc naõ fez o pec- peccar ,
pois hi inferno ; 8c

cado. O peccado fó tu o muito mais porque hâ

fizefle : o inferno , Deos ,& Deos y mas ãborreça-me ta-

ngais tu o fizera5: elle co- bem a mim, pois pequey

:

-mo jufto, tu como condem- & íb a vós ame; pois fó

fiado ; elle quando fabricou vós fois bom, &: fanto ; que

a terra , tu quando fabricai- para dardes ò inferno , vos

te a maldade. Se naô pec- conftrangcm meus pecca-

caras, naó houvera para ti dos; & para me tirardes oâ

inferno. De forte, que todo peccados, vos obriga fómé v

o mal da pena lá o tens re- te voffa mif:ricordia. •)

fundido no da tiia culpa , &: -?

pela graveza daquellá co- III. PONTO;
nhecerás a deft i. Oh acaba ^ ;

de entender que fe ha fogo |^^ Otifidcra ultimainêtl^".

infernal , he porque tu o \^ te , co.úo as penas^ fc
acceadcfte : a liberdade,que breditás executa Deos eiiV

fez o peccado teu , effa fez íeus inimigos , que morre-'

teu aquelle fogo: Tn médio raô fora de fua graça, & aos

ignis vejlr í, quaes naõ ha de moftrar já

t^'
, Oh ' Deos igualmente pnais fcu rofto. Porém :0^

iniíericordioío
,
que jufto^ que mais excita a admira-'

5c que naó quereis a morte çaó,he,que nas almas, que
do peccador , fc naó que fe eftaó em íua graça , & adu-^

converta , & viva : apagay almente o louvaó , ôc certa-

com ofopix) de voffo eípi- mente o haõ de gozar, Ú
^ . L ij como



1.^4 Exerckm
jcpmo a taes a ama ,, cxe-

íjuta tambom no Purgato-

rÍQ intenííirimas penas de

fogo , cnrcerc, defterro, &c.
Senhor , fe huma deftas ai-

rnas for de hum Santo 5 que

vos haja feito muitos íbrvi-

ços
, ( como a de S. Pafcafio

Papa , de quem fe lè
, que

apparçceo neík Mundo pe-

fdindo orações ) também ha

de arder? Certamente, Se

tiver pouco que purgar

,

fleixará de paffar pelo Pur-

gatorio? Por nenhum cafo:

íiem fahirá de lá até pagar

o ultimo quadrante. A ma.-

yor mifericordia que poíTo

ufar com ella , hc pagarme
por inteiro no Sangue de

meu Filho. Mas eíle pre-

ço
,
quanto 4s indulgências,

he para os que íinalar mi-

nha efpecial Providencia ;

& de cjjaiqiijçr modo fem-

pre ha de íatisfazer pelo-

feu pcccacio : & efta mcf-

rna alma , fe eu lhe dera à

eícqlha, naô quizera entra.r

i\i Cidade Santa diante d-c

mi^i, levando por purgar a

m^iis leve mancha de pec-

Çwido» Oh raro portenío o.

da, m-láicia do peccado

!

QuQ pouco conceito £a-

Efpmtuaes,
zcm de ti os filhos de Adair^!

Neíta vidacontraliimosdlr

vidas a Deos,taleritos5& ta-

lentos : na outra havemos
de pagallas quadrante por

quadrante, como fe differa-

mos , real fobre real Eif-

aqui porque he louco quem
naò he Santo Senhor

,
que

mecreafles^ôc remifles ,&
me haveis de julgar , apic-

day-vos de minha cegueira^

& abri os olhos de minha
aJma

,
para que veja q coar

fa he peccado. Para receber

o caftigo , naõ me nego

,

pois o mereci; porém, que
vos torne a offender , naõ o

permittais
,

pois. naõ mo
mereceis

Collie defía Meditaçac

os feguintes frutos. Primei-

ro : guarda-te de fazer poi

onde cayas debaixo da.mac
de Deos : olha q onde quei
alcança , &he muy pezada-

Segundo: em quanto tenj

vida, muda, & melhora

íe npre de vida , antes que

entrçs naquellcefíado, que,

naõ admittç mudança , Sc

aonde íó fe come do já ga-

nhado. Terceiro : naõ guar-

des para a outra vidi a fatif-

foçaõ de. tuas culpas:& ador
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^

raarecfUdaõdaDivinaJiif- chamou-lhe o Senhor repe-

tiça, gozando- te de como tidammte fogo feu dos coti'

teu Qeos procede gloriofo demnados : porque ainda qut

elte o fez como Attthor da na-

tureza , e/ies o acenderão co-

moatiíhores dopeccado. Strí

ofruto pedirlhe acc^ndd em
mtm oJogo defeti amor para,

apagar o de mem ãppetUti ,

em todas luas obras.

Refumô dejla Meditação.

I. Ponto.

Sendo as penas do inferno é' livrarme do do inferno^

tao grandes , que na extenfao III. Ponto.

nad áspide Deos atigmentart NaÕ fo cafciga Deos com

á* taojufiasy que nao as pôde fogo os condemnados , a quern

dimmmr , fdvafaa rigorofa aborrece ^ & mgoupãrafem^
juftiça: bemfe ve quan^gran- pre jua injla : fenao também

de he a malícia dopeccado.qtie no Purgatório as almas ^ a

as mtrece, De que admirado quem ama , eb* qtiem hao de

romperey em atlos de contri- vello eternamente : cnde me
çao^ chorarey minha ceguei- efpantarey dafacilidade ^ com

ra% ò* ade tantos^que effen» que ajuntamos tantas divi'*

dem a Deos , á^ lhe regarey das a Deos , & do defcuido ,

efpecialmente pcks moribun- que temos em as defcontar.

dosyqucfjiaõfóradefnagra' pela penitencia, O gue me
ja. feri defpcrtadcr para melho'

II. Ponto. rarfempre de vida^ naõguar»
E para que ?nelhor conj- dando para a outra a fatisfa*

talfejer o inferno pena jujia , çaÕ de minhas culpas.

^ t Parte» L iij ME-
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MEDITAÇÃO XV.

Vi^ gxxvfixÁo peccado, colligida pela dostor-'

uientos da Paixaó de Chrifto N. S.

Ipfc amem vuheraimcjlproptn im^Mates nojiras^ atíritus

e/i propíer fcelera nrjíra. liai. 53.5.

Odos os mctlvos
até aqui pondera-

los defcobrem bem
•^ graveza do peccado :

filas nenhum taõ claramcte
com(j eíie. Porque a Magef-
tade de Deos offendido, fua

prefença rio lugar do deli-

cio y O odio que o Senhor, &
os Anjos , & mais Santos

IKc tem, a defconformidade
da reéla razaô , a ingratidão

aos benefícios divinos, a vi-

leza dapcffoaqueoffende,

aruina dos Anjos, & de

BofTos primeiros Pays^ &
as penas do outro Mundo,
faô tudo coufas mais re-

motas de noffos fentidos.

Mas o ver hum Crucifixo

efpeítaculodc dores 5 cren-

do por Ima parte que quem
padeceo he Filho de Deos

,

&;poj: outra
5
que padeceo

por meus peccados ; íè ifto

me naõ pcrfuadir a aborre-

cer o peccado , difficultofa-

mente terey nunca movi-

mento verdadeiro de con-^

triçaõ.

L PONTO-

COníIdera primeira-

mente aíllm emgéral

a multidão > & crueldade

dos tormentos^ que pade-

ceo o teu amorofiffimo

JESUS. Padeceo dores a-

gudiflimas cm todos feus

membros interior y & exte-

riormente : padeceo afron-

tas , Sc defprezos , & ingra-

tidões y & efcarnios,& blaf-

femias : padeceo às mãos

dos Judeos y & dos Roma-
nos l dos Soldados ; & dos

Sacerdotes? dos Reys>& *^
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f

pefToas mais vis^ dosjui- clamaret:DetiS fneíM^ntquià

zes , 6c dos algozes ; dos derelt^uifit me ? Ui tota divt^

cftranhos , 6c dos amigos

;

n^ fruiticnà gloria m eo mt-

padeceo extremo defempa* Ittaret ad pcct^tm. Por onde
ro, porque até a agua lhe Santo Thomás de Villano-

faltou para o refrigério , 6c va , affombrado com a con-

a terra paraa fepukura; fal- fideraçaõ deite efpeílacu-

toulhc em que reclinar a lo, chegou a exclamar di-

cabaça , 6c com que cobrir

fua defnudez; faltoulhe a

fé dos Diícipulos , faltou-

lhe a protecçi'5 do Eterno
Pay; fó MARIA SantiíTi-

ma lua Máy naó faltou
,
po-

rém com íua prefença íer-

vio de lhe dobrar os torme-

tos, pelo muito que o Se

zendo: Oh incrível rigor

da Divina feveridade .' Por*

que pecca o homem , mor-
re hum Deos ^ Mais terri-

bel me pareceis v Senhor ,

remindo o Mundo , do que

íe nunca determinareis de

o remir; Oh m^Jhmahtlem^^^^^'^?^

Divin£ feveritati6 vigerem \ ^^^^i^^.

nhoraamava. Emfim^que §l^ia homo ddtquit ^ cccidi- ^^^*

03 tormentos de J£SUS fo- tur Dius ? Terrthúior uti"

que apparuifit redimertdo

De^ t quhnfinunqtum Y<e*

dimeres.

Agora fallo côtigo, alma

raõ taes, que excederão aos

de todos os Martyresjutos

:

porque clles padecerão cõ-

fortadas com o esforço de

Chrifto 5 6c Chrifto defam ^ minha : Vés bem ô que pa*-

parado de fua mefma Di- deceo o teu Bom JESU^
vindade : antes fua Divin- Naò o podes ver bem

,
por-

dade , 6c a gloria
,
que o Se- que fe elle por mcrce fingu-

nhor ao msfmo tempo de lar te d,é^c a provar huma
padecer gozava,fervÍ3 (ca- íó gotta de feu Galiz , efpi-

mo diz S. Lourenço Jufti- raras, ou de pena, oú de ad-

u^p"j" niâno ) de lhe augmentar
iiciici-ma=s as penas, 6c militava

nifwp. P^t P^í^í^e de feus cotrarios:

8. AliiJJimo Divinuatis cm-

filio aãum ejiydum pendms

mutação. Pois qual foy a

cauía deftes tormentos?

Bem o fabes : porém bom he

para ti confeííalla muytas

vezes jdizendo: §um pec-

L iiij C(ít
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Cíit homo , eccidttur Dem : tormentos pódc excogitar

porque o homem pecca , a imaginarão : ii-em eftes ro-

por ido morre hum Deos. gos tcriaò força de impe-

Ou refpondendo CO o Pro- trar o perdaõ^ nem eftas

feta : Por amor de minhas penas valor para fatisfazer-

maldades, foy o Filho de o aggravo. Unicamente a
Deos chagado , & atormen- mefmo Deos offendido ^ fa-

lado por caufa de meus pec- zendo-íc homem .,
& dando

cados : Iffe auterH vuhiera- valor infinito às obras,&às

tíis cjt profter iniquitates n(h penas da humanidade de

firas f attritm cji propter Chriflo,.pode applacar fua

fcelera mftra. E efle mef- juftiça, & exorar fua miferi-

mo recordar as penas de cordia. E fuppofto que poi?

Çhrifto , & reconhecer a efta mefma razaó baftava

caufa delias , he hum excel- que Chrifto choraffe huma
lente frato, que colherás fó lagrima para a-pagar o in^-

defte ponto* cendio de tanta ira , & que

derramaffe huma fó gota de

IL PONTO. feu Sangue na Circuncifaò
' parapreçodorefgatedeto-

POndera em fegúdo lu- do o Mudo : com tudo, por-

gar^como he tal a mali- que nefte cafo nao ficava

eiadehumafóculp^grave, bem explicada ao homem
qiienaõhaemtodnsascrea- a graveza de fea culpa y

turas vifivcis , & invifiveis quiz o-Senhor ,. o que pude-

.cabedal pai^ fatisfazer por ra merecer fó fulpirando ,

çlla dignamente. Se todos merecello cípirando^ quiz

os homens , & Anjos, &: a
( como diffe S. Bernardo}

mefma Rainha dos Anjos, lavar noíTasculpas com to-

ados homens feproftráraô do o amor de feu Sangue,

diante do Throno da fupre- podendo com hua fó gota

:

ma Mageftade a pedir com Guod potuit gutíâ ,. vohnt

l agrimas o perdão de huma finda,

fó culpa, offerecendo-fe a Diz agora S. Lourenço

padecer por ella quantos J^iítiniano : Ffffuí ejl cruon
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AIrdiciy&faãíií eji medica- fua miíericordia : & quem

menturn phremíict. Agnof-

^camm igttur ,
qiiàm gr avia

affimcaftigou o Filho, co

fmi noftra vulmra , pi ô qui-

bus ufccjje fuH Domimim
JESUMviilmran. Abre os

olhos , ô Chriftaõ , & pelo

Guftofo da medicina co-

nhece o grave da doença:

pela profundeza das Chagas

de J E S U conhece a pra-

•fiindeza das chagas de tua

alma. Dize-me , ò Catholi-^

co jfalta-tcpor vêtura a Fé,

ou falta-te o juizo? Crés

mo caitigara o íervo? Sc

iílo fuccedco no ramo vcr^

de
5
que fuccederá no fecoí

p
III. PONTO.

Ondera em ultimo Iu>-

gar a contrição,& dor^

que Chrifto teve de teus

pcccados. EUefó conhecia

o pezo da oíTenfa ,
porqu€

fóelle comprehendia a Ma^

geftadc do offendido. E co-

que hum pcccado naô cuf- mo via por húa parte quan-

ta menos que a vida de hum to Deos he digno de toda a

Deos ; &: peecas ? O mal que honra
,
por outra quanto ha

tens feito , naõ o podem re- dcfacatado có os> noíFos ex-

mediar todas as ereaturas eeffos; coma via osCeos^
juntas em teuíoccorro j òc & terr^ cheyos de fua glo-

defcanças jazendo entre os ria j & cheyos também de

teus mefmos peecados ? Pa- íua ofFenía : foy taô intenfa.

ra lavarfe a mancha de hum fua dor
,
que opprimidas as

peccado , hc neceíFario fan- veas, & apertado o coração^

guc unido ao Verbo Divi^ diftillou fangue fio>- & íio<

no : & a ti parece-te , que o por todos os poros de fcii

quebrar a Ley mais dez, ou corpo. Enver^onhou-fe à
vinte vezes , he couía de

pouca importância ^ Abre
vifía de tanta fealdade , &
cobrio' o roflo de lagri-

mas y & quiz lho eo-

briíTem com hum veo. E
logo fobindo ao Alto da Ar-

balança de Deos : na qual o vore da Cruz , abrindo nos

de íua Jufliça hc igual ao de brados delia os feusp & mui-

os olhos com tempo, &: ad>-

verte ,. que os braços da
Cruz de Chriík) faõ os da
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to mais as azas do coração, voíTa mifcricordla. Aiiien,

começou co:ti todi a força

do elpiritD a clamar a ícu
*—~—

•

Eterno Pay pelo perdiiô do Refumo dfjla McdttaÇai.

pcccadc : & aílim claman-

do eípirou. Oii vofoutros, I. Ponto.

que paffais levemente pelo

caminho dsfta coníiJera- Pelos tormenios da Pai-

çaõ
,
paray , & vede com at- xao , & Moríe de Chnjloft

tenção, íe ha dor femelhin- conhece mtlhoi'^ que por ou"

te a efta dor ? tro dgum caminho , agrave-
Oh amorolifllmo Jx^.SUS, za do peccado. O que ver

ey
chagado por minhas ciil- primeiramente

, pizmdo na
pas T

pobre por minhas de. memoria hum reftimo delles
^

máfias , defpido por meu (j;* logo reconhscmdo que a
pòaco pejo , coroado de ef- caufa naofoy outra ^ que a of*

pinhos por meus altivos Jenja de Úeos.

peníamentos : por minhas II. Ponto.

defehvolturasrafgadoa a. Em (cgnndo lugar ponde''

coutes, por minhas más o- rareyc&mo betai a grave^a
bras , & mãos paíTos prega- de hum {o pèccado , que nao

do de mãos 5 & pés em hum hajlou parafaí tsfazer por elle

mídeiro, por m'nhas vâ- a Deos ^Imenos que amortedo
glorias efcarnecido, &: fí- mefmoDeos, E eufoutaUqm
nalmente morto poivmeus nao faço dtfferencarnem c^f

o

peccados : peço-vos affe- decommetíer humyoummtot
íluoramente porvoíTaPai- peccados.

xa5,&: Morte facratiíTima, III. Ponto.. :

me concedais alguma parte Ultimamente conflderarey

da contrição que tivcftes aconiriçao ^& dor^qneoSe^

por meus peccados 5 para nhor teve por inctis ppccados

:

que verdadeiramente ar- a qnd joytanta^ que o fez

rcpendido delles , poffa ia- fuar fanguem Horto
.^ &.fu*

tisfazer comvofco à voíTa bir a truz^ & clamar com oi

Juíiiça , & alcançar por vós. braps abertos em voz Alta,

c: ^
^

" pelo
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1

pdo perdaídeHes. Dr/ia dor para que me valha o prefo de

lhe pcdirey reparta comigo^ feu Sungm,

MEDíTAQAÕ XVI.

•Da graveza do pcccado
5
por compar^íçaã

aos males do Mundo
,
que todos faò

CÍfciCOS f€US.

Siaudiri nolmns vecem Dei tui-^ ut cvfiodtas , & faaasom"

ma rnanãata ejus •.,. vement fuper te ojnms ma*

lediíiwms ijta. Deut, 28. 15.

E pcccares^ incor-

rerás todas as mife-

rias.IftodiffeDcGs

ao feu Povo por Moyíés: 5c

nos diz a todos pela fagra-

da Efcritura do fobredito

lugar: no qual fc vaologa
nomeando em particular

quantos males, trabalhos

,

& defgraças ha no Mundo i

porque todas ellas íaõ pe-

nas, & efFeitos do mayor
mal

, que he o peccado. E
como os efFeitos fè contém
na caufa , & a pena fc pro-

porciona coma culpa; pe-

la graveza daquella pode-

ngos coUigir a "dcfta : & fi^

caremos maia inteixados.

llr

naqueíla verdade do Eípi-

rito Santo : Impn repkkm Pro^

íur wãloi que os pcccado- ^^'

rcs cfiaõ cbeyos de todo o

mal y o que faremos, diíeor-

rendo pelas íeguintes ver-',

dades,.

L PONTO.

PRimcira verdade. O
peccado he ignorância:

Eftc nome lhe deu David y

quando para pedir a Deos

perdâã de ícias pcccados,.

o pcdío de fuás ignorâncias:

Ignorantta-s mea^s nermnnnQ Pfaim:.

r^^.E na verdade^que mayor *"»• 7'*

ignorância pede haver , da
_que:
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que cm quarenta , íeíTcnta, he para admirar, muitas vc-

oinnaisannosde vida, naõ zes os que íe prezaõ de
aprender huma alma acon- maisfabios, & difcretas.,

fcrvar a graça de Deos, & eíTes faõ os que mais craí-

falvarfe? Que mayor ne- íamente erraô o ponto da

ccdade^que naõcercufor- falvaçaõ. Oh quanto coi-

mado conceito de quanto dado põem os homens em
me importa naô perder a cultivar o entendimento cõ
Dcos 5 & a minha alma ^ Se- a luz das íciencias > &quam
o pcccador fouberaq cou- p::uco em aprender a fcien-

fa he Deos, como fe atreve- cia dos Santos
,
pela qual fe

ra a oílender taõ alta Ma- chega a ver claramente o
gçftade ? Se foubera quanto rofto de Deos , abyfmo de

he o valor defuaalma,co- myíkrios , & facrârio de

m.o a entregara a íeu inimi- verdades ! Difputaõ quef-

go por preço taõ vil ? Se toens da Divina graça : &
foubera que coufa he fogo perdem na 5 trabalhão por j
eterno , tremera ío do peri- medir os Ceos , & fepultaÔ- 1
go de cahir nelle, Sefoubc- fe no inferno; aprendem Ja |

ra, que coufa he Gloria , naõ arte de bem fallar , & igno-

defprezára por pouco mais raõ a de bem viver ; hum
de nada hum bem infinito, folecifmo os envergonha,

O pcccador imagina a mor- & muitos delidos às vezes

te longe de fi: & he nece- naô. Que nome daremos a

dade, porque cada dia da ifto,fenaõ o de ignorância?

fua vida pôde fer o ultimo. Oh Sabedoria do Eterno
luc.ij:

Imagina os gofíos da vida Vay^ que clamando a ellej^»

muiro feguros , & perdurxi- na Cruz pelo perdão de

veis: & he necedade, por- noffos peccados,allegaftesa

que fó tem conílancia em defculpa de noíTa ignoran-

naõ a terem. Trata de ef- cia , naõ permittais que eu sap 5.

conder muito ícus delidos: ícja do numero daquclle^4»

& he necedade
,
porque naõ iníeníatos,que defprezando

ha coufa occulta
,
que fe os caminhos da virtude,

iíiaõ revele* E o que mais confeíraraõo.íeuerro^qUcV

d©
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Exercido L D
ào naòpodiaó emendallo,

oti do numero daqiicUas

Virgens, tatuas , que na5

fouberaõ prevenir as. alam-

padas para quando o Efpo-

íb vieíFe, Eíclarccey a mir

nha alma com a luz de voí-

ío rofto
,
para que vos co-

nheça,& me conheça , & al-

cance da verdadeira fabe-

doria o principio, que he
temervos 5 & o fim

, que he

gozarvos eternamente.

Segunda : O peccado he

loucura. Efte nome lhe deu

, o Profeta Ofeas
,
quando-

ameaçou o Povo , dizen-

do
,
que Deos Ikc havia de

mandar Profetas nefcIos,.&

loucos , em caftigo de feus

peccados , & loucuras : Prõ>^

píer mnltitudimm miquttaíit

tUíe , d^ multitudtmm amen-

tM.. Os loucos naõ temem>

os .raayores perig.osu- que
mayor periga, que o daíal-

Yaçaõ>^ E GÍte naô teme õ:

peceador. Os loucos íem
caufa alguma fe alegrão , &
feentriíkcem: affim fazem,

também os mundanos,.que
fe alegrão , & entriftecem

com qualquer eoufa vãa de.

profperidade , ou adverfi-

dade. Os loucos reymaò

ospeccaM. 173
no que Inima ve;;z apprehen-

dcraò: tíil be o çcccador,
que para íe tirar de hum vi-i^

cio , em que huma vez atei-

mou, naõbiíta arazaò,nem
o confelho , nein a Fé , ncnif

exemplo. Oá loucos íó o-

caftigo os modéra,& tem as:

recahid:is muito fáceis: af-

fim os peccadores ,, íe algu?-

ma coufa os emenda , he a

vara da Juftiça Divina : 6c

com tudo tornaõ facilmen-

te a cair nas meímas culpas,.

Os loucos naô fe diflinguen^

dos, brutos y mais que na fir-

gura exterior :. o peceador

tem figura de homem
, po-

rém naõ ufa darazaõ como
homem, fenaõ do appetitc

como bruto-. Os loucos en-i

viaõ-fe contra o Medico,.
& Enfermeiro 5 & contra íf

mefmos: o p^ccadbr aíía^

nha-fe contra o ConfeíTorj.

& Pregador ,, que o repre-

hende , contra o amigo fieli,

que o admoefta 3 & a fi mcf-
mo faz o mayor mal, que
he matar a fua alma. Ob
que. perdido tinha eu jui*

zo.,qu!]ndo vos oficndi^meu

Deos ! Se eu vira eftar hum
hpmcm pendurado qamaa
de outro gor hum fio [óhr^:

hum-
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hum defpenhàdeiro , 6c of-

fend-irraqucUe meímo,qiie

jO fuika'i:avâ r ícm duvida

julgam ,
qus eftava louco.

Efte fny eu ,
porque naõ

póJô hav^r mayor depeu-

deiidia ,
' ^líe a íjus téni á

creatura^da ma5 dcDeoii
nem fio mais dslgado, que

o da vida : nem deípcnha*

deíro. mais profu iidò ^ que

ô inferno ; & com tudo me
atrevi a offendervos. Ajun-

tar hum homem por ma5
própria a knha , em qlie ha

de arder , naõ he loucura ?

Irto fiz eu 1 ajuntando pec-

cados
^
que íaó a lenha do

fogo do inferno. Fechar os

óílios , & cuidar que poi' if-

íb ninguém me vê ; naò he

loucura ? Ifto fiz eu , fecha-

do os olhos da alma à ra-

zão > 5c à Fé, &: peccando na

prefénçà de Deo3," Andar à

roda ,qi^em quer fazer ca-

minho direito^ naõ he lou-

cura ? Uto fiz eu , confian-

do ter boa morte depois

de má vida , Sc prefumindo

chegar ao Ceo pelos rode-

yos, & caminhos torcidos

da maldade. Oh meu Deos

!

Que mayor loiicura
,
que

naõ amarvosdetodo oco-

m

i8.

M4-

raçaô í Oh meu dulciffimd

JESUS ! Qiie mayor dela,

tino, que offendervos ? Vós
me affcmelhaíics a vós

, que
íois o meímo entender ; &
eu me aíTemelhey aos bru-

tos> que naô tem entendi-

mento. Day-me agora en-

tendimento , & viverey : h pfaim.

tdk£íumda tmhi
, e^ vivam,

Viverey pela razaõ como
homem, já que vivi pelo

appetite como bruto : vive-

rey pela voíTa graça como
Chriftao, já que vivi pela

minha liberdadecomo Gen-
tio ; para que ultimamente
viva pelo lumedavoiTa glo

ria como Bernaventurado

,

& naõ nas trevas da confu-
faõ eterna, como demónio.

Terceira. O peccado hc

cegueira. Efte pòme lhe

deu Chriflo Senhor Noífoi^

quando fallando dos Fari-

ícos, que eícandalizavaõ o
Povõydiííe: Deixay-os,que

faõ cegos,&: guias de outros

cegos : Cíeci funt , ^ d^^es Matth.

cacorum. Hum homem ce- '
5- h-

go tropeça , 8c cahe a cada

paíTo. Quantos tropeços

acha , & quantas quedas dá

hum peccador no caminho
,

da fua vida? Cont}ifio, & i^!^',

tmfe-



Exercido 1. Dos peccadòs. 1 7 y

infdicttas in vips eorum , dif- Dcos , apaga todas efías lu-

fe David. O cego parece- zcsj como naô ha de ficar

me que vay para a maõ di-

reita , & muitas vezes naô

vay fenaõ para a efquerda.

Tal he o peccador
,
que

preÍLime de fua íaivaçaõ en-

tre os efcolhidos , & muitas

vezes íe acha condemnado
entre os réprobos. O cego

naõfabe formar conceito

de que coufa faõ os Ceos
que o cobrem , ou a terra

que piza , nem fabe dizer

cego totalmente ? Agrade-

ce aqui muito a Deos Nof-

fo Senhor o fullentarte da

ília maò , porque nap déf-

fes no ultimo tropeço, &:

ruina
,
que he o cahir no in-

ferno. Eíuma haverte un-/oan.^^

gido os olhos com a fua fa^
^*

liva ,
para veres o que à'ar>

tes naó vias. Compadece-

te, & naó te efcandelizes

dos outros
,
que andaõ ce-

quem vay atraz, ou adiante gos y& dá-ihes a maõ quan-

delle. AíTim o peccador t<i puderes j êc rogando a

naõ fabe formar conceito Deos por ti , & por cVics ,

de que coufa he Cco, ou in- clama como o Cego do E-

ferno,nem confidera nofeu vangclbo: Dominei ut ^7-

principio->que lhe fica atraz., áeam : Senter , abrinos os o-

nemno íèu íím , que o ef- lhos da alma, para vermos^
pêra adiante. Finalmente , & íeguirmos os voíTos paf-

íc Deos he luz verdadeira

,

fos j que naõ feguilios y he

'que alumia a todo o ho- andar em trevas. Se a vc íTa Pror ^;.

mcm que entra nefie Mun- Lcy he luz , tragamos con- ^^•

do, com a luz da razaõ , da tinuamente voffa Ley nas
ley, ôc da graça , a quem a* meninas dos noíTos ©llios,

eompanhaò os dons do en- & naõ feremos mais cegos,
tendimento , &: fabedor ia , Naõ permittais , Senhor

, q
que faõ participaçoens da incorrendo nós em pecca-
claridadc de feu rofto: & do mortal ^ incerramcs na
íe por outra parte o pecca- mais laftimoía ceguciía.que
dor obrando cõtra a razaò, pôde haver, que he ficar-

& contra a Ley ybi perdcn- mos incapazes para fempre
do a graja , & oppondo-íe a de ver a claridade bcmavcn-

curadas
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"'

tiaiada de voffo roito. ' impetra pouco de Deos, &ç

naò (atisl-az nada pehis cul-

II. P O N T p. pas paffadas , 6c eíiá excluí-

da em grande parte da com-
Uarta verdade. O municiçaõ dos Santos, que

, peccado hw.prÍ5'>?ô. :he hum theíourograndiíTi-

:Eítc n me lhe deu Q:í£ípi- mo. O prezo tem caiiv^i a

nto Santo quando diffc
, liberdade ; apenas povdc

que ;is inaldKles prendem a uíar das forças de feu cor-

quem as cômstce, &:.o aper- ,po , & dar alguns poucos
•taô- com os- cordéis dp;;feii :paíros ; o peccador com as

meímo peccado : Iniquita- ;cadcas de fcus vicios tem

li^
í'^j fií^ capitint impium , éf taõ enfraquecido , & carre-

fmíbm pcccatontm fuurnm gado o livre alvedrio, que
^/5^aw^//«r.Qbomeai.prer- apenas pode moverfe para
ÍQ tem poucos amigos > que o bem , nem uíar das forças

pr:^curem a ília caufa; fe a do efpirito.Oh fe hum pec^

míferlcordia dos Fieis o cador íbubera
,
que cordéis

«ao fuftenta , Sc livra , alli taõ fortes, que grilhões taõ

morre no cárcere. O pec- pezadosfaò as culpas? co-

cacior também tem poucos mo naõ fora encadeando

Vdledjres diante de Deos; hum fuzil atraz de outro

porque feu mao procedi- fuzil ,& dando hum no ce-

mento naõ move os cora- go fobre outror nò cego!

çoefis a pedirem tanto por Goníidera-te , alma minha,
elle : fó lhe vai a mifericor- diante de Deos , como hum
dia E>ivina,para que naõ pe- prizioneiro arraflrando ca-

reca ^ternamente. O prezo c'eis muy compridas : ík

deítrobfe-!he a fazenda pe- prollrado diante da fupre-

los lucros que ccS\ò , & maMageftade lhe pede com
damao^ que fobrevém : a affedo, dizendo : Senhor

alma em peccado mortal, meu J£SU Chrifto,qcom
perde o fruto da graça, 8c as correntes de voffo Sãgue,

gloria, que correfpondia às &; lagrim^as defataftes as

abras que faz :& com ellas dos peccados de todo o
Mun-



Exercido h Dos peccaãoíl tjf
MuFido ; applicayme a effi- Ifrael paffarfc a Babylonia^
cacia de huma gota deftc & andar hoje efpathadQ

Sangue , & todos meus gri- por todo o Mundo , ícnaô o

Ihoens fe romperão logo: & peccado ? Hum deftcrrado

aíTim como defataftes a Pe- vive pobre, ôc fcm alivio

,

dro por meyo do voíTo An- chcyo de miferias, & diíbô-

^o,livrando-o de feus inimi- modidadcs , folitario , &
gos : affim me livray a mim defamparado de amigos , 6c

dos meus , defatandome por parentes. Tal he o pccca-

meyo dos voíTos Saccrdo- dor, que perdeo o direito à

tes , cuja palavra em virtu^ Pátria
,
que he o Ceo

,
per-^

de voffa o que fobrc a terra deo a communicaçaô , &
defatar , dcíatado fica fobrc familiaridade dos Anjos , &
os Ceos : & depois de ref- Santos

,
que faô os amigos >

tituido à liberdade dos fi- naó tem a coníolaçaô d3

lhos de Deos, attrahi.me, & Efpirito Santo : tudo nelle

prendeyr|ie a vós com as ca- faô miferias j & o que mais

deas da caridade , & da per- he , que nem fufpirar fabe

petua u^iaô comvofcO) que pela Pátria, como os deftcr-

nunca já mais fe quebrem, rados fufpiraò. Oh quam
Quanta. O peccado he apartardo andey , & quam

deftérro. Efte nome lhe deu longe de meu Deos , como
o Profeta Ilaias quando dif- o Pródigo aufente da cafa

líaias í^ • Iniquitates veftra divi- de feu pay na regiaô dos vi-

5j.*. fertwt tnter vos i ér Deum cios , & peccados ! Eratan-
vejlrum

, é^ peccata veftra ta a diftancia entre Deos, Sc

ãbuondmmt faciem ejns k mim, que chegava a fer in-

Võhis : os peccados vos afaf- finita. Oh almas ,
que an-

táraô , 6c deflerráraõ longe dais dcfterradas do voíTo
de Deos , & fizeraõ que naó Deos , tornay em vós , para
lhe viíTeis o rofto. Quem vos tornares a elle: & na5
degradou os Anjos mãos do defconfieis ; porque vos ha
Ceo ,& aos homens do Pa- de receber como Pay. Oh

/ raizo ; quem fez a Caim aln;\as,que lograis a dita de
yagabundo fobre a terra, 3ç cftar perto de Deos pela ha«

L Parte. M bita.
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Ijitaçaõ. defua graça , & pe- nocente. Na5 confifte a

J^,*excrcicio de fua prefen- pobreza dos que eflaô eini'

çp: vede^&cftimay^quam peccado na falta das riqiie*'

bdm he eíiar iinida-s a voíTo zas do Mundo y antes para^

Çcos. E para vos confer- mayorcaftigofeu tal vezas
vares aaefíe feliz eflado , vi- lograô com abundância

:

Vfiy entre o tempr , òc a eí- confifte na falta das rique-f

pemnça 5 entre o temor de zas do Ceo
,
pois eftaõ def-

ouvir aquella fentença de pojados dos bens da graça,*

degredo, em que Deos dirá & incapacitados para os. da
ao fervo mao : Mtttiíe etim Gloria. Huma alma

,
que ef-

tn íenebras exteriores , lan- tava abundante dos dons da
çay-o nas trevas exteriores; Efpirito Santo , com gran-

& a cíperança de ouvir a des lucros, Ôc augmentos no
fentença, em que Deos dirá trato efpiritual das virtu-

ao fervo bom : Intra tn gau» des : fe peccou martalmen-
dítim Domim tui , entra na te , fe quebrou com Deos y

gozo de teu Senhor. oh que extrema pobreza

!

Sexta. O peccado he No mefmo ponto fica coma
pobreza. Efte nome íelhe outro Job nu , chagado ,&
attribue no Euangelha,quã- defpojado de tudo quanta

Luc. do fe diz do Pródigo , figu- poffuhia, (excepta a Fé,& a

ra de hum peccador, que Efpcrança) ficando-lheuni-

começou a padecer neceíFi- camente na maô a pedaça

Áçiát: Ccepit egen. Antes de de telha, que he a barra

Ghriíio Senhor Noffo nos quebrado de nofla nature-

dar a eftimar fomente os za com o feu livre alvedrio*

biens efplriiuaes,a falta dos Fica com outro Adam fem

íemporaes andava tao an- a túnica da graça , & com a

nexi ao peccado, que na de folhas de figueira 5 que

Efcritlira muitas vezes vai era bem que ao primeira

0;imefmo' dizer trabalhos, peccado fe íeguiíFe logo a
db ' que peccados : & os primeiro final de pobreza/

íífeiígos de Job , vcdo-o po- Vigia pois , alma minha ,&
bre^^naõ o podiaô cxer ii> trabalha com diligencia ^
.fiíid :/ por.

25.14.



Exercido L Dospèccãdoh
remiíía, & cm mim tantoporque a mao

negligente hc caiifa da po-

breza. Naó fejas como o

fervo mao,que foy atrazan-

4o dividas íobre dividíis ^

até íe empenhar em dez mil

talentos. Imita o fervo fiel,

que com cinco lucrou dez

,

&: com dous quatro : ou o

Mercador prudente, que

por comprar a Margarita

preciofa do Reyno de Deos,

vendeo tudo. Oh foberano

Pay de famiiias , compade
cey-vos

pois nos

deíejo

delias •de aproveitarme

quanta em vós he a von
tade de que

tem!
me aprovei-

s

IIL PO"NTO.

Etima verdade. O pec-

cado he peftilencia.Mo*

te peftifero chama Deos
por Jeremias a Babylotiia,

j^^^

porque na5 era mais que 15.

hum monte de peccados. E
dos peccadores, Prudencio Poeta fagrado»

mandais compa- fallando em pcíToa de S«

decer dos pobres , & naõ ha Lourenço Martyr^nos man-

mayor pobreza, que o care-

cer da voffa graça. E en-

tre tanto tende paciência

comnofco,que fe nos ajuda-

res com voffa graça , vos fa-

tisfaremos tudo: naô por-

que noffas obras tenhao

por fi valor algum equiva-

da combinar as eípccies át

pefte com as do peccado , a

ver quaes faô mais horri*

vcis.

Comrnitte formas p'Jlium\'

Et confer alternas Itíes •
-

CarnU ne morbm fwdtor \
•

lente: íenaõ porque temos Anmcntu^& morum'ulcera*
hum fiador

5
que como de-

vedor principal, íe obrigou A pefte mata breviílimaí-

por nós 5 & em íuas íacra- mente : o peccado em hum
trílimas mãos, pés, & cofta- inftante. Quantas vezes , ô
do tem cinco talentos, cada Chriftaô, fahindodc tua caí-

hum de valor infinito. De fa, oudacafade Deoscoríi

voffas Chagas me valho, faudeefpirirual ,fofie abrir

meu JES U S, para pagar aboca para dizer iiua pala-

minhas dividas» Oh fefora yra de murmuração' grav^j

1 ^ M ij ou

st
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ou hum juramento cõ mcn- que com tua vida mal pro-

tira:&ncftearquercfpiraí- cedida défte ao próximo,
te, entrou a peftilcncia do folgando de ter muitos
peccado , & te ferio , & ma-f companheiros da tua per-p

tou a ahna repentinamcn- diçaõ. Day-me , Senhor ,

te?A pefte he mâl centagio- aquelias voffas azas onde Mai. 4:

ío
5 bafta hum fó ferido dei- ha perfeita íaude : para que »•

la para inficionar hum Rey- voe , & me aparte de toda a
no. Bem vemos , & fenti- occafiaò de peccado : &
mos como o peccado de quando feja neceffario fahir

hum fó homem fe pegou ao Mundo ,& tratar com os
ao Mundo todo. Nas Rcf- homens , fdça comoa pom-
publicas, Communidades, ba,quenaòdefcançouíobrc
& Famílias

, qualquer mao os cadáveres corruptos j

cxcmplojfe fe naô atalha,he mas com toda a ligeireza fe

pefte
, que vay lavrando c5- recolhco à Arca»

tinuamente. Eeflaheaca- Oitava. O peccado hc
dcira da peftilencia , em que guerra. Oh que cruel , que

rfatir. aEícrituradiz,queosJuf. acceza , & que continua

ju/tt'*
^^^ fe naõ aíTcntaô: por- guerra l O pcccador traz

giof. que cftes cdificaõ com o ex- guerra contra Deos^ guerra

•^f^'«» cmplo , naô corrompem c5 contra o próximo , & guer-

oeícandalo. O maisappro- ra contra fimcfmo. Guerra
vado remédio contra a pcf- contra Deos

,
porque pec*

tilencia he fugir ^ & mudar
'

car hc o mcfmo, que que*

dé terra ^& buícar a foleda- brar os padlos de amizade,

de. AfFim também contra o que com elle tinha celebra-

peccado be exccUente re- do, outorgados com feu Sâ-

medio fugir das occafioens> gue ; & dcclararfc por par-

iargar más companhias, c5- te de feu adveríario, que he

forme o confelho do Efpi- Satanás. E ainda que Deos
rito Santo, que diz : Guar- por fua longanimidade a-

da-tc de homem apeftadar g<^ra fofre, no fim haô de^ap.^*

íídef.
^^^^^^ ^^^>' ^ P^JiiJ^ro. Aqui pelejar por clle todas as**'

ii. ji.jpédes chorar os efcandalos, creaturas contra os infcnía-

;
- - -^ -

'• - cosi
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tosi6ccntaôhadever,que Nona. O peccado hc

naõ he coufa fácil pelejar fome , ou efterilidadc. O
o homem contra Deos , CO- mefmo foy peccar o pri-

mo diz o Efpirito Santo: melro homem
,
que come-

^^^^^l'
Lontra Deum pu^nare mn çar a terra em lugar de fru-

*'
' ç/í/áf//^. Traz guerra con- tos a produzir-lhe efpi-

tra o próximo; porque (co- nhos. Quando Deos fc

jic^^.i.mo diz o Apoftolo Santia- queixava do feuPovo^qud
go ) naõ naíccm as diíTen- lhe naõ dava fruto de boaá

íbens , ódios , ôç litígios en- obras , por Elias o ameaça-

tre nós, de outro principio, ya com. hum caftigo pro-í

fcnao das concupiícencias, porcionado de cílcrilidade,

que militaõem noffos mem-^ dizendo
,
que lhe daria hu-

bros. Traz guerra comfigo ma terra de ferro, Sc hum
mefmo,porque fuás paixões Ceo de bronze : 6c aíHm fc

rebeldes o trazem pertur- ejcecuta cfpiritualmcte noÉ'

bado , & o vencem , & der- peccadores^ cujos trabalhos

rotaõ a cada encontro: tu- faõ como terra indomável,

do nelle he huma confufaõ que naõ leva fruto; ^ o
de iras > & defejos , penfa- Ceo para elles naõ diflitia o
metos, Sc quereres deforde« orvalho daconfolaçaõ Di-
nadosrporquelhcfaltaapaz vina, Naõ vive o homem
deChrifto, que elle deixou fomente com o paõ matc-í

aos ícus, & lhes faltará a rial, fenaõ que a alma tem
bençaõ dos pacíficos , que também o feu paõ,& íuften-

he ferem filhos de Deos. to
^
que he a palavra dc

Day-me, Senhor , a voffa Deos, os Sacra lientosrecc*^

paz , naõ como a dá o Mun- bidos como fc deve , a Ora-
do,fenaõaquellainterior,& çaô , & todas as obras de

verdadeira paz, cm que íb- virtude. E como a alma
geitos os appctites à razaõ, em peccado eílá quafi to-

& a razaõ à voíTa Ley , rcy- talmente privada dcfte fuf-

nais vós emhuma alma por tento, que ha de dizer , fe

graça, até que reyneis pela. fouber conhecer fua mife-

yifaô de paz perpctuamcte, ria ^ fenaõ o que diffe o Pro-

i Parte. M iij di-
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digo quando -o coiihcceo

:

quantos Servos de Deos nâ
ília cafi abundaõ de paô :&
cu aqui pereço à fome? Que
lafrima !: .Que quando oti-

tros meiUs companheiros

,

que eu conheci^ ôctratcv",

efíaô aproveitados , & fa-

tisfeitos com o mimofo
paô da mefa de Deos , & Io-

grandò^ a abundância das

fuás tar^Ts, efteja eu famin-
to comendo, &naõme fa-

eiando do manjar dós ani-

Hiaes immundos
, que be o

deleite • das creaturas ? E
que quando as outras al-

mas faô como hum Pararzo
de Deos regadas por toda a

parte ; a minha feja como
terra fem agua , ou como os

montes^ de Gelboé , onde
naò cahe chuva , nem orva-

lho. Oh foberano Pay, qu€
abrindo a voiTa maò , en-

cheis a todos os viventes

dos benefícios de fua ben-

ção: day-me o pao íbbre-

íubftancial de voíFa graça,

que me enfinaftes a pedir;

&'S agua-, da -qual diíTefles>

que humà vez bebida , apa-

gava para fempre a fede.

Day-meorego íuperlor ,&
inferior 5 fegarido minhaat

Efpirlthaeíj

ma com- as fontes de voíFas

Chagas , & com as fontes de

minhas íagrimas: para que

arrependido de meus pecca- .

dos , me aproveitem voffog

merecimentos. Amen.

IV. PONTO.

DEcima verdade. O
peccado' he - infâmia]

AíBm o affirma expreffa-

mente o Efpirito Sinto , dir

zcndo em hum lugar dos

Provérbios : Os que def-^Prcr,

xaõ o caminho direito ida *• >5*

Ley de Deos , ofeguem bs

caminhos efcuros , & difE-

culíofos do peccado, ale-

grando- íe quando obraô
mal, & tomando contenta-

mento de couías peffimas,

os paífos deftes taes verda-

deiramente íaô infames: /«-

fame$grf£íi6 eofnm E com
razaõ fe chama o peccado

infâmia: porque a verda-

deira honra , & boa fama
íó pode nafccr da virtude.

Boa foma he o bom conceito

que huma , ou muitas pefr';

foas tem da virtude de ou-

tra: honra he o teítemunho,

& finai exterior, que daõ-^

deíle bom conceito ^
quç^

pri-
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primcirof tem formado» que todas íe re[>uta6 por in-

Sendo logo todo p pccca- famias.Como logo naò fera

do contra a virtude, contra infâmia deixar hum alma

a boa razaô , contra o liei- a JESU Chrifto
,
que he fcu

to , & honeilo y & contra o EÍpofo ; rebeliarfe o ho-

mefmo Deos; como pode mem contra Deos, que he ^

gerar no conceito dos ho- feu Rey ; o efpirito
,
que he

mens honra, ôcboa fama? fenhor,íervír ao corpo, que

Pondéra,alma minha,quan- he efcravo, faltar a Deos
do tu peccafte gravemente com a fidelidade, que lhe '

e.nprefcnça de Deos, & promettemos no Bautifmbr;

diante do teu Anjo 3 em que & fer ingrato àqaelte Sé^l

conceito ficavas para com nhor, de quem tenho rece-'

Deos , & o teu Anjo ? Naó bido tantos, Sc taõ grandes

hacouía, que no Mundo benefícios? Ha mayorinfa-

tanto fe tema como a infa- mia? E defta fazemos menos
mia

,,
principalmente para caio

,
por ventura , os que

compeíToasdevirtude.por- nos prezamos demaishon- vit^

que huma fó vai por mui- rados. OhfuaviíTimoEfpo^ -^^^

tas. Pois como naô fenti eu fo de minha alma !- Oh fp-;'

mifcravel ficar mal reputa- beranoRey, amigo fidelif-^

do com os Aqjos , & com os fimo ^ fc único Bemfeytoir^^

Santos .,& andar o meu pec- meu ! Bem fey. que eflou';^

cado no conhecimento cia- como mao fervo , infamado'

ro de Deos
,
que hc a mef- para comvoíco, porque dií-'

ma fantidade , 8c, importa - fipey os bens da graça, 6c ná- -

mais o feu conceito , que o tureza, que me çntregaftes,

de infinitas creaturas? Sa- & já naò poderey dar boa-

hirfe huma efpofa da cafa conta de mim. Que farèy

de • íeu efpofo , rebeliarfe miferavcl de mim ? O que o
hú' vaíTallo contra feu Rcy, Servo do Euangelho fe naô
férvir hum fenhor ao feu determinou â fazer. Cava-
efcravo faltar com a psila- . rey ,&;pedirey efmola> ca-

vra a hum amigo, fer ipgr^- varcytodos os dias na con-

to ao bemfcitor:coufa(a&, fidei^açaõ. de meus pecca-

Miiij dos

iaaá.
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Q05
5 para i tirar arrepcsdi- Deos teve a Job ,

primeiro

;

rncnto^dlç^ti)^^ pQdkcyxC'- de profperidade, ícgundôi

rçola dQ, vi^ tudes y allegan- de trabalhas y terceiro de
dpvpoj para me concederes,, profpcridade dobrada , fíg-

^ii;^;^0Amã;y'ê:^mã]AlçaOyqiw.. nificaò os três eftados da
pa^eçefes^. -pcridcnte niiati imtureza humana >prlmei-
Ci^iiz^-rcputado com os mal- ro^ antes de cahir cm Adnm >.

fquoxcs -5 feito opprobrio ícgiindo^arriiinada pelofeii

^'è: g^ntc , & dcíprezo do pcccado y terceiro y reílau-

Pavío.í)a}r-me) Senhor, por, rada por Chrtíto Senhor •'

e|ias afrontas a. verdadeira NolTo. Logo quantas infir-

Iiqnra, que he im itarvos ,& midadcs , & dores tinha }ob
fcrvírvos^amarvoáj êíicu-' cm íeu corpo, (

que eraó

varvos eternamente, mais do que feus meríibros)

Undécima verdade. O que outra couía reprefeiw^

pcccado he iníirmrdade. taõ^fenaõ os vícios de hn-
Aíllm lhe chamou S. Baíi^ ma alma fora áa graça de

^ lio : Peccatum mima ejl Deos r Oh provera a fuaDi-

Bafií. áegritudo. E em confequen- vina Mageftade y que na5
)àom. $» çIq (lij^Q ^ i^fi^ ç^^^ Mundo, fora ifto taõ certo [ Porque^

habitação de peecadoíres ,. que febre mars ardente, que

mòhe outra caufaj que hu- a da luxuria? Que fezaô^

ma pifcina graiide , onde mais maligna, que a doo-
jaz infinita multidão d« en- dio ? Que lepra mais im^

fjçrmos , cegos , tolhidos , & munda , & antiga y que a

aleijados. E aíHm Chrifto dos vicios fenfuaes enve=-

Medico Divino , fempre q Ihecidos ? Que fede mais^

farava os corpos,farava pri- abrazada, que a da ambi-

mciro as almas, porque do çaõ ? Que frialdade mais

mal do pcccado nafciaõ os encaíada- , que o vicio da ti-

niâles 4a$ infirmidades

:

biezar Que contagio mais

por iffo diíTc ao Faraiytico: C£rto,que o efcandalo? O
Já ellás íaõ ; agora naó tor- avarento temas mãos to-

ticsapeccar. Aquellcs três lhidas,o invejoíb tem os

dificiciitcí; eítadoj 3 €íB ^uc olhos cníangocntados ->

^

m

va-r
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vãglorloío tem o juizo lé- do be morte. Taô clara he

ío , o fingido tem. as entra- efta verdade
,
que eícufu ^

nhãs corrompidas , o fober- ainda mais que as outras , o

bo temocoiMçaò inchado, provarfe. Dcos naô fez a

& todos tem faitio ao fui- morte, nem podia fazer o

tento da palavra de Deos
^

peccado : mas ordenou que

Oraçaõ , á: Sacramentos^ 5 & o galardão ,, ou frut o^ defte

tantas emfim faõno fentir foííe aquelle : Siipendiapec^J^^^"

de SantO' Agoftinho as do- cait mors E como toda a *^'

enças ,& febres
, quantos os pena

,
que a Divina Juftiça

viciosv A' vifla difto ^ fe impõem , tem proporção eõ

poí virtudcDivina me acho a culpa : bem fe fegue,. que?

faõ, ou coovaleícente de opecçadoquemercce© pu-

alguns vicios,guardarey to- nirfc com a morte, tam-

dooregimeatOjpornaõdar bem he morte 5 & tanto

cm recahidas
, que faô mais mais miíeravel ,

que a dó

pcrigofas:ôc me compadece- corpo ,. quanto vay do fepa-

rey da^ mifcrias eípirituacs raríe a alma do corpo ao fe-

de meus pi-oximos, & no pararíe Deos cie bwma aí-

que me offenderem , os fo- ma. E aggrava-fc cfía mifc-*

frerey como a doentes. Oh rra- com outra difFcrença y

Medico foberano
,
que ío- que a morte d© corpo he jái

bre vós tomafíes noffasín- forçofa , & a d'0 peccado

firmidades , & Ibfreftes nof- fempre nos he voluntária ^

ias dores , para com voílas que por iffo diz a Efcritura,,

chagas airardcsasdo Mun- que Deos poz a vida ,. & a
do : appiieay-mc para farar morte diante do homcsn^pa-
;fs minlias, o balfama pre^ ra que cfcolhcffe;

p<^í'qu^£ccitf
ciofo de voíFo Sangue, a fendo o peccado morre, cflaii 5 líi

myr.rha da mortificação ,. morte eflá na neíTa efcolha;

que diftillao voffas mãos , 8c £ aqui te deixa ver a barba-

a virtude poderofa da voffa ra avaliaçaõ^^que os homens-
Gru^z , Arvore , cujas folhas, fazemos^dagraveza do pec^
daõ íliude a todas as gentes» cado .* qiâe fe Deo^ puzeía?^

Duodécima, O pecca- na noflà eícolha a moite^our
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ávida corporal , todos fe- com elles '; & fíoilmentc

riamos immortaes: & ha- deite miferavcl eítado íóo
vendo pofto n:) noíTa cfco- póie levantar a maõdo to-

lha a graça , ou o peccado , do Poderofo yobrando ma-
todos fomos peccadores. yor. milagre,da que rcfufci'**

Pondéra,xoino verdadei- tar mortos, 7£,U;q n, u::v/'

Tiro daqui por frutos.

Primeiro : admirarte
, qiie

cauíando-nos a morte taii:-

to horror, nos ciufa taõ

pouco o peccado: Segundo

;

J?amente hum peccadòr hc

'^hum Cadáver. Hum cada-'

Ver fe o tocaõ y naõ moftra

fcntimcnto; fe o ferem, naô
deita ianaue. Toca Deos a

hum peccador com as íuas compadccerte de que an-

infpiraçóes, (k naõ as fente; dem tantos paíTeando no
ferc-o com caftigos , 6c naõ theatro defle Mundo muy
íà'h€ o fangue do coração, q contentes da fua vida y por
íaô as lagrimas. Hum ca. fora figuras com movimen-
daver naô tem calor, nem
movimento para obrar. Ao
P'3Coador falta-lhe o calor

d^ amor dC' Deos , 6c o mo-
vimento bom para fazer o-

bfas deíalvaçaõ. Hum ca-

to , 6c fentidos
, por dentro

verdadeiramente mortos.

Terceiro : apartarte da

companhia deíks, porque
te naõ peguem a morte ; 6c

deixar ( como Chrifto nos Mattb

daver todo fica horroroío, cnfinou ) os mortos enteh-'^
"*

feyo , 6c pézado: por mo- derem, 6c communicarem
mentos fe efíá desfazendo com os íeus mortos. Qj-iar-;

em terra , 8c caminhando à to: agradecer a Deos are-

corrupção , 6c fó por mila- fuícitarte da morte do pec-U

ate pode reíufcitar. Hum cado j fe he que já refuíci-^

tafte : &c fazer com perfeve-'

rança obras vivas pefa fua

graça
,

pa:r5S> .que « chegues. 4'

pcccador he.fcyo , 6c hor-

Vcl aos olhos d^ Deos, pc-

zad'o/-pam' todo o aí5lo de
virtude, tudo. hc inclinar terrados vivos,quehé a fua

para;coufas da terra , 6c ca- Gloria. Senhor ,
que íois a

da dia vay criando novos refurreiçaõ, 6c vida, 6c com
vicies 3 6c •carrompendo-fe a voffa morte mátafíés a

nofla:*^íft M.
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noffá : fé^i^iiem ouve a vof- aí fl cçaó , nem dcfordcm, q
fa voz , ainda que cfteja de- naõ tenha íua origem da-

baixo de huma campa ,fcle- quella fatal defordem da

vanta , èc acode a voffo im- vontade livre, ofFendendo^

perio: day vozes pela bo- Deos. Por iíTo diffe o Eç- ^cchi.

ca doEfpirito Santo a to- clefijflico : Nap ^^^ueira^ 7- 1.

dos os que eftaó mortos pe- fazer os males , & iíaò te al-

io peccado , & fepultados cançaráò os nviles : Nohfâ'
cere mala ,debaixo da campa do efque-

cimento de fua íalvaçaô

,

para que fe levantem delle,

antes que cayaô no inferno.

Oh bcmaventurados osque

tem parte nefta reíurrei-

çtó primeira
,
porque ánaô

tetó nèlles a íegunda .mor-

te
j
que he a eterna.

m,.

& fton^ te appre-

hendent, Vox efía fentença

naõ fer idêntica ,• &: fupcr-

flua , havemos, de entender

(& aíTim he na verdade)

que o meímo he peccado,

que todos os ma!es;porq]ãre

os da pena nafcem dos da

culpa, Eftahe afrafecèm-
mua das Efcrituras Santas^

onde o mefmo he dizer Da-
vid que fez niár: Maíum ^^^

O Peccado he todo o coramtefecnião qw^d^í-zcr so-'^*

mal. Efcufadohedif- que commetteo peccado:

Tihfolipeccavi, Eomcímo
he orar Chrifxoaku Eter-

no Padre
,
que nos guarde

domai: Ròg o ut fer ves ec^

a maio: do^qlae pedir que
nos guarde do peccado em
perfeita lantidade : SarMt-

j^^^^;

a raiz , donde como ramos^ fca eos m vnitate- E o meí- 17. «

v

brotarão todos os males q m.o Senhor eníinando- nos ^ ^'^^

ha no Mundo, & debaixo a pedir a Deos que nos li-

do Mundo ^ naõ havendo vre do peccado , & da ten-

penalidade alguma ^ nem taçaõ
,
que induz para cllc^^

mbalhojneminiferiajnem diíTe affim: Naõ nos dei-

xe^-

V. PONTO-

Peccado he todo o

mal. Efcufadohedif-

eorrer mais largamente pe-

los males do Mundo , eflan-

do' rccojMlados todos no
peccado , ou como efFei-

tos na virtude da cawfa , ou
como penas no merecimen-
to da culpa. O peccado he
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xes cahir cm; tentação, mas na má, & abominável > de

livra nos de mal ; onde a- Anjos faz demónios > de iio-

quella partícula advcrfati- mens brutos. Logo íó o

va : Ma^ , cftá mollrando, pcccado he maL
que he impoflivcl , cahindo Mas pudera o pcccado

nós cm pcccado , ficarmos fer todo o mal, & pudera íó

livres de mai : porque o mal elle Ter mal: & com tudo fer

he o meírno pcccado. n^al finito , & limitado. Mas
E naò íó o pcccado he to- naõ he aífim ; íenaô

,
que ío-

do o mal , ícnaò
,
que íó o bre o peccado fer todo o

peccado he mai : Ununi fo- mal , & fó elle íer abíoluta-

54.*^ad^^^^ f^^iUi^ ( diz S. Joaó mente mal
;
além diíTo todo

Popj- Chryfoítomo ) effe putemm o peccado em certo modo
^**"* m Detim pcccare, O que fe he infinito mal. Arazaõhe,

moftra por muitas razoens, porque fe oppoem infinita-

Primeira : porque fó o pcc- mente ao iníiaito bem
,
que

cado aborrece Deos , 6c, he Dcos; & priva eterna-

Deos aborrece todo o mal

:

mente do eterno bem
,
que

fe o peccado fe oppoem a h^ fua viila. E aíTim como
Deos , & Deos he toda a bô- Deos , a quem íe moftra cla-

did , & única bondade, ramcte^moíkatodoobem,
Segunda : porque todos , ou & infinito bemj aírim,fe nos

quíifi todos os outros cha- moítrára claramente o pec-

mados males tomou Chrif- cado, nos moflrára todo o
to íbbre fi ,

querendo pa- mal,ôç em certo modo, infi-

decer infâmia, pobreza^pri- nito ma). Por iíTo a arvore

,

zaô,dores, morte, &c. Más queoccafionou o primeiro

o pcccado
, quç he fó abfo- peccado, com razaô fe cha-

Iu''amente mal , naô o quiz, mou da íciencia do bem , &c

nem o podia fazer. Tercei- domal:porquenellaexperi-

rainenhum trabalho hc mal, mentou o homem dealgum
porque a muitos fi/zeraô bõs modo ,

que coufa era per^

os trabalhos : íó ú peccadç) der a Deos : & fe Deos àn-

hc mal ,porqpoíionacrea- tes de perdido era para a
tii^ mais exccUciíte , a tor- Jufto infinito bem> perdello

que
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que havia de fer para o pec- inferno , fenaõ por dentro

cador , fcnaõ infinito mal ? da voíTa ira. Porém íegura

Oh mal infinito ,
quem cftádavoffaira^ôcdo ínfer-

te aborrecera infinitamcn* no
,
quem naô pcccar. De

te ! Oh perda de Deos ,
per- haver peccado m.e pcza, Sc^

da eterna ,
perda immcnfa, nhor, naõ pelo temor de

perda irreparável ! He pof- voíTa Tra , & do inferno : fc-

íivel, meu Deos ,
que vos ti- naô pelo amor de voffa bõ-

ve perdido tantas vezes j & dade , & por ferdes vós quê

he poffivel y que ainda efte- fois^unico bem^tobo o bem,
ja em perigo de perdervos ? infinito bem. E de naõ pec-

Oh quem fizera cabal con- car mais proponho, cftri^

ceito de hum mal^ que he bado, naõ ha firmeza da mi-

todo o mal , & fó elle he nha vontade , fenaô na eíE-

mal, & infinito mal 5 de hu- cacià de voffa graça. Efta

ma pcrda^que he toda a per- vos peço pelos merecimen-

da , & fó ella he perda , & tos do Sangue dejefu Chiií-

infinita perda! Quem pude- to Filho voífo , & Senhor

ra dar vozes pelas ruas > Sc meu , orando com elle , co^

praças: Fugi mortacs, do mO/fíicenfinoiíaorarrNaÔ.

que vos faz mortaes : fugia n^ deixeis cahir em tenBa.-

toda a preffa: padecey an- ^õ^ maslivraynos demaL
tes , morrey antes , âa que Anien.,

commettais hum fó pecca-

do: incorrey tocíos os males,
---—---—-———

por naõ cahir nefte mal. Afe Refumo Jejia Meditaça.
Sefíhor f Se o voíTa ferv<>

J«b 14. J^^^ P^^ ^^g^^ d^ ^^^ ^^^ Dtfcorrerey feios princi^

^}. fe determinava a mt^tcrfc pães mãks depena , que ha m^
pelo inferno: no cafo que Mundv

,
pondera??do eomotO'^

puderahavcr iraem vós c6^ dos fi incluem no peccado em
tra mim,íem haver pea:ado* quanto efieitos , qnB procede*

cm mimcontra vósy cu,por raõ defia caufa ^ ér c^Jiigot

fugir do peccado, me me- que correffcndem a ejia cuU
íéra naõ fópor dentro do 2^,
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I. Ponto. hijfê nomj^rno: & lhe pe^i*

O peccado he ignorância y rey me livre das trevas mte*

loucura , e cegueira. rtorcs , quef^Õ o careca áefn$

T.Cou- ' íg^'Orãncta: porque torna graça ^ e^M^lorta,

íiácr. opncador íâò nefeio ^ que riâo II. Ponto.

jube que coufa he Dc&s ^
que O peccado hc prizaó, dcf-

coiífa he alma , Ceo , tn- terro , & pobreza.

jêrno , morie , &c, necedades^ Pnzao : forque ata , ^ í
j^°^*

que muua-s vezfs fe achao impede muito a alma , naó a '
"*

nos Jabtõs do Mundo. Pcdh deixando caminhar livremen*

rey a Chnjlo fabcdorta éter- te pelo caminho da virtude:

na ^ me enjine a ftuncia dos ^ entretanioqtieejlí prezá^

Smtas
, que he íemello , & a* nao pode trabalhar , & ad^

mallo. qmrir os cabedaes da graça^

^ Loucura : porque de loucos érgloria. Nefte pajfo me con^

he próprio nao temer perigos^ fiderarey diante de Deos ar*

alegrar/e vãmente
^ feguir a rajlando as cadeas dQ.meus

fua teima, nao ufar da razão, peccados , & lhe pedirey mas.

mas do appetite^trritarfe con- quebre com a virtude de feu

ira os que iratao dajua cura^ Sangue ,& meprenda com as

cri*. & tudo faz o peccador defeu amor.

tm matéria mau arrijcada. Defterro ' porque aljim z

Pedirey ao Senhor me dê en- como hum defierrado vive au^

tendimento , para que daqui fente da pátria , & dos ami*

por diante me emende dama- gos, entre mil mcommodida-

yor loucura , que he nao o a- des , a[fím o fucador anda eX'

mar de todo coração. cluido do Ceo , & da família»

y Cegueira : porque priva ridade dos Santos ^ fogeito a

daluzdagraça^& enccntra muitas mifenas. As almas
.^

a luz da Ley , & da razão : que mfk dcflerro fe achao

ó' por ífjo ospeccaderes iro- como o Pródigo -^
tornem afeu

feçao a czdapaffo ifcmfabe- Deos , que as recebera comç

tem. onde vaõ parar. Aqui Pay. As .que andao em fua

4igradecerey a Deos oterme graça
^ & prefcnça .e/ltmemi

dafua maõ
,
para que nao ca* ^ conjcrvem fjia ventura j

an*
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andando entre temor , & ef- ira o proxmo , porque toda a

peranç^, defimiaa com fjie nèifce di ncf-

2. Pobreza: porque a mais fos appetitesy conira vos mcf^

iâJi:mo[a he a efpnttual: & nioSypvrqne a r/Ja confcicfjcia

no ponto que o homem ptcca^ na&vòde ter pa^ tniertor. Pe-,

awda que antes ejiive^e rtco direy a Chrtjio Rey pccifico^

de virtndeSi& dons, tudo per- we conceda fua paz ,
qnt con^

de. Aqui me exhortarey a Jifte em comprtr fua fanttjll^

nav fer remijfo no traba* ma 'vontade ,
para que rey-

Ihar ^para que nao feja pobre ne em mim por grap f&gío*
da4 verdadeiras riquezas: rta.

tratando logo deir dífcontan- He fome y ou fjierihdade: 5
do minhas dividas antigas, porq a alma em pcccado mor-

& aproveitar os talentos
^
que tal nao fe lhe logra o Paô da

me entregaraos Ceo , quefao os Sacramentos,

lII. Ponto» infptrafon^&cmm dífru-
O pcccado hc peflilencia^ tos devida eterna ^ que fao o-

guerra ,& fome. Iras meritórias. He como a
'on- He pcjhlencia : porque fu^ Prodtgo , que nem do/ujlerjto
^' bitamem e maia a almaiér de dos antmaes tmmundos y que

huns fe pega a outros ^fenaí he o deleite y fe pode fartar,

fugimos do perigo. Oh quan- He como os m ntes de Cel-

tas vezes peguey o contagio boè , cnde naa cahe orvâlho de

ãomeu píjccado^efcandalizan- confolaçaÕ do Ceo. Efia wt--

- do o próximo ! E qtianías me feria mi provocará a pedir a
deixey apejiar^ jegumdofeu Deos me conceda oPaojohre-
mao exemplo ? Pedirey a fuhftanctaldejuagraça^^a
Chijio me conceda azas co- chuva ficúda de feu Sangue^
mo de pomba

, para fugir do ó- minhas lagrtmaSé

Mundo inficionado com tanta IV. Ponto.
mortandade

, para a Arcafé- O peecado he infamia^infir-

gura defeu amparo. midade, & morte.

a He guerra: & efta contra hfamia: porque a hnnra i. Con^
Beos^ porqm o ptccador fi fé nafce da virtude, E que ^^"*

declara ^or feu imrmgo : con- honra^ode ter diante de Víos

hufãú
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Êx^evcicioi Efpmttines ,

htifna aUnd ribelíada a feu dor he hum caiuver ivfmfi- |
Krr » ãdiilura a feu Efpofo , vd aos fo^jucs de Dcos

, pr/i- i

v-grata afen Btmfciior y c^f, do para fuás más inclinações
^

1

-Cí^nfiderando-mc pois , como o frio para a candade , e^ hdr^

Servo do Euangclho^ infama- rivií aos clhos de D^os ^ 9

do para com ejle Senhor , fa- qual jó pode refufcitaílo. Oh
tcy o fue dle fe nao deUrmimu que pouco horrer lemos a ejU

afazer \ que he cavar , ú- p^' morte do peccado l Oh quan^

dir efmoli , cavar na confi- ta multidão de mortos anda
deraçaí de mem peccados pa^ fobre a terra fó com apparen»

ra ahorrecúlos : c^ pedirmos cta de vivos ! Se tu nao es def-

perdoe pda tnfamta^ & op- te numero , inceffavdrnente

probriQ de fuá Cruz, deves agradecello a Deos.

% He vifirmidade; porque V. Ponto.

vaufa na alma o que as docn- De tudo ofobredítofe mof- i.Con

casnocorpGtfafiio kscoufas tra a grande malícia do pec-^^^'

do Ceo , fraqueza para bem çado , ó- fe colhem ejias ires

obrar , tnchaçao de foberba , conclufaens. L Glueopeccadê

amr*rguraf de ira^ á^c. Eaf- he abfoluta , é^Jímplefmente

fim ('lie Mundehe humapifci^ o mal: porque delle , fí?-

fia como a de Jerufãlem , cu- me ramos de raiz , proce^

herta de multidão de enfer^ dem todas as penalidades^

mos. Oh quanto me he neceffa* & mtferias que ha no Mtin-

rio rogar a Chrtjiofare mi-' do,

nhãs chagas com asfuás ^ & IL ^e naofi he dbfohitã' ^
compnáecerfne das de meu mente omal^ fenaÕ quefo dle

próximo ^
para quefe nao cor- heomal: &portffofóaopeC'»

rompao as minhas* cado aborrece Deo$ -^ é^ fo a

2 He morte : & tanto mau eftefe nao fogettou Chrijlo, à*

hfi.mofa que ã do corpoyquan- fé eppojlo em huma alma , a

to vay de apartarfe a alma faz verdadeiramente má t&
do corpora apartai fe de Dpos', mtfravet.

é- quanto vay de fer aqvella UL giue nao Jé he peccado^
j

forçofa ^ a fer 'efla voluntária, ahfolutamentc o mal , fenai f

Daquife fegue ,
que o pecca- he infinito mal : porquefe op*

põem
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potm A Deos , que he infinito que puder , defejando tmpri^

bem ; & priva a alma de mi la no meu coração ^<ír noi

Deos para Jempre ,
que he de todos , & meterme antes

damno infinito. pelo inferno dentro , & in-

D?/ias três comlufoens li" correr em todos osc/sftigosda.

rarey huma abominaçsiõ dê ira de Deos , do que commet^

peccado amais eniranbavd ter huma fóoff^mfafua.

MEDITAÇÃO XVII.

Dà gravezâ dos peccados
,
que lhes accrefce

por fua mulcidaó , continuação , &
enormidade.

Supra dorfum meum fabricaverunt peccatores : prolongava*

runttmqmtatemfiiam. Píalm. 128.3.

Obre meus hobros efpaço de noffa vida. Ter^

^^1 (diz o Salvador do ceira , a groíTura, ou pro-

Mundo ) fabrica- fundeza; a qual fabricamos,

raõ os pcccadores , mui- peccando cada vez maise-

tiplicando maldades fobre normemcnte. Comofenao
maldades. Saõ logo noffos queixará o Senhor , fenda

peccados. a Cruz deChrif- tanto o pezo da fabrica de
to. E nefta Cruz podemos noffos peccados, por mui-

confiderartresmedidas.Pri- tos ,
por contínuos ,

por

mcira , a largura \ a qual fa- enormes ? Para o aliviarmos

bricamos, peccando contra de algum modo-, tomemos
todos os preceitos da Ley nós também o pezo a noffos

de Deos. Segunda , o com- peccados com a dolorofa

primcnto ; o qual fabrica- coníidcraçaó delles. ?Tí/fu

mosVpeccando por todo o >}

,1. Parte* N I.PON^



r^4 Exercícios

I, PONTO.

pEccaõ os homens naõ

íó contra hum,ou mui-

tos preceitos da Ley de

Deos , íenaó contra todos5

de íorte
^
que naõ faô mais

as tranfgreíTócs^porque naõ

faõ mais os Mandamentos,
iiod. Moyfés 'Vendo peccar o Po-
^* '^* vo,naõ apagou dastaboas

da Ley algum dos dez pre-

ceitos 5 nem quebrou huma
fó das fuás taboas: fenaõ

quebrando ambas as taboas,

apagou todos os preceitos.

Poi*quc aquelle peccado de

fazer Dcofes falfos , dei-

:?íando o verdàrdeiro, era de-

tcrminarfe o Povo a que-

brar toda a Ley. O q Moy-
fçs fez por zelo , fazemos

nós por defprezo : por ado-

rar os Ídolos dourados de

noffas vontades,quebramos

hum,& muitos Mandamen-
tos; quebramos huma, &
outra taboa. De nenhum la-

do íofremos ,
que nos apar-

te, ou eflreite a Ley , nem
a razaô. Queremos cami-

nhar por aquelle efpaçofo

muro de Babylonia, que diz

jcr.ji. Jeremias: Mnrhs Babyloms

Efpirituães]

tile laíij/lmus: ou pôr aquec-

ia porta larga da perdição,

que diz o Euangeiho: La- Matrh,

ia porta f & fpattofa viaejly^^ii.

(jua ducit ad pef dittorcem. E
derte modo com a largueza

de noffavida fabricamos a

largura da Cruz de Chrifto.

Mete a maô , oh pecca.

dor , no fcyo de tua coníci-

encia , & verás como a tiras

cuberta de lepra.' Dize-me^
qual he dx)S dez Manda-
mentos aquelle , em que te

affeguras poder dar conta

limpa a teu Deos ? Dize-
me, íe quantas feridas déítc

em tua alma peccando, tan-

tas deres em teu corpo
,
que

parte eflaria íã nelle , como
eftaria chagado , & laflimo-

ío ? E fe quantos peccados

commettefte , outros tan-

tos feixes de lenha feamo-
toáraõ para fazcrte a fo-

gueira ,
que crefcido eftaria

hoje o monte de tuas cul-

pas ! Que alto íobíra o in-

cendio de tuas penas ! Efíá jac. %i

cfcrito
, que bafta quebran- *^'

tar hum preceito , para fer

reo em todos : & tu taõ fa-

cilmente quebrantafle to-

dos , como fe naõ ficaras

rco em nenhum» Peccados.

por
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por obra^ palavra, &: pcn- puz os furos. Ay de mim ,

lamento ; peccados mani- que a malícia foy minha , ôc

fertos, & occultos; pecca- apenavoíía! Porém eu me
dos próprios , 6c alheyos, de arrependo ; & a voffa Ley

,

quefofte caufa; peccados que tantas vezes puz debai*

contra a religião, contra a xo dos pés para quebralla

,

^ piedade, concra a tempe- eu a quero por dentro do

E rança, contra a jafliça,con- meu coração, & fobre as
^

tra todas as virtudes 5 pec- meninas de meus olhos
,
pa-

cados que aré no dizellos ha ra guardalla inteiramente*

pejo , até no cuid illos pe- Oh quem me dera
,
que aí-

rigo. Oh quantos peccados! fim como a voffaLey íe que*

Mais devem fer as injurias, brou com a minha culpa ,

q tenho feito a meu Crea- affim como a dor íe quebrá-

dor , do que os cabellos da ra o meu coração ! Jutto era

minha cabeça ; Intqmtatei que meu coração fe que-

Ij,
1 3 m?a multiplicata funt fuper braíTe de fentimento, já que

capillõs capins tnet. nao foube guardar inteira a

Bendita feja,Senhor,vôf- voffa Ley.

fa manfidaô , & paciência

,

quetantomeíofreo. Jáfey^ II. PONTO,
meu afftigido JESUS, por-

que eíiendeis tanto os bra- Tf) Eccaó os homens , na6

ços neffe madeiro , & qui- j[ P^i" tempo determina-

zeftes, que à força de cor- do, fenaõ por toda a vida:

deis, ác cadeas vo-los aju- de forte ,^ue naõ peccaô

daffem a chegaraos furos : mais, porq naô vivem mais,

porque a largura de voffa & quem m^is vive , mais

Cruz he a largura de meus pecca. Por iffo
,
quando

coftumes; Scaffimcomocu Chrifto diffe em preíença

hia eftendendo , & alargan- dos accufadores da adulte-

do a culpa , vos hia eften- ra ,
que quem fc achaffe in^

dendo os braços da voffa nocente , lhe atiraffe a pri-

Cruz , & a Cruz dos voffos meira pedra,notou o Euan-

braços. Muito longe vos geliftaj.queícforaôfaindp,

N ij CO-
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começando pelos mais ve- Lcvanta-tc , & na5 pí^^gucs

Joan.8. lhos: InctpinUe$ ífmiortbiis, mais : chama- te à liberdade
^' Porque pela mayor parte, dos filhos de Deos: adverte,

3ucín mais carregado eftá que quanto mais te vás alõ-

e annos, mais o cflã de gandodaLey deDeos^ran-

pcccados j & quem mais to mais fc vay alongando

perto fe acha da morte
,

deti afalvaçaõ:yf'/f^^r;^
p^^^^.

mais longe da innocencia. hngèfaíítjuní. Longe à pec- n^. r.

E eftahc huma das razões, caíortbfn fâluf. Repara que 5^- *
porque o peccador merece vás entheíourando ira de*^^'

pena eterna : porque quan- Deos, ao mefmo tempo que

to he da fua parte , íe Deos vás efpcrdiçando miíericor-

lhe eternizara ávida ,cter- dia: tu cortas pela mifcri^

nizára elle o fcu peccado. cordia de Deos, & a ira de

E defte modo prolongando Deos cortará por ti. Pondé-

a noíTa maldade, fabrica- ra quam difficultofa hede
mos o cõprimento da Cruz arrancar hua arvore antiga,

de Chrifto. & de curar húa ch^a eiive-

Pondéra bem , alma mi- Ihccida: qualquer vicio fe o
nba , de tantos dias , como naõ arrãcas logo, laçará rai-

Dcos te concedco de vida

,

zcs até o inferno , qualquer

quantos cmprcgafte em fcu chaga da alma , fe a naó cu-

íerviço ? Faze bem a conta, ras , virá a encancerarfe , &
& acharás

,
que muito pou- corrõperíe. Ou determinas

€os. Oh que cedo madru- peccarfempre^oucõverter-

gaflc para correr o cami- te algum diaíSepeccarfem-

i)h© de tua perdição ! Oh prc,cftásd€fcfperado.SccG-

quanta prcíTa te -défte até verterte algu dia, hoje porq

agora fcm parar ! Que ten- naõ ? Oh naò prolongues a

çaã levas ? peccar para fcm- tua converfaô,q iíTo he pro-

pre 5 eternizar o teu pccca- longar a Cruz de Chrifto.

do? Pára j&canfâ jade of- Oh meu amoroíiffimo

fender a teu Creador. Ifto JESUS , quanto devem a

de peccar he foro que deves, voffas lagrimas os Lázaros

^ pagas ao diabo de juítiçaí rcfufcit^dos , naõ de qua-

trQ
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.'tro dias,fenaô de tantos an- / , . .

'

nos ! Quanto devem à vof. III. P O N T O.

ia faliva os cegos de feii TT) Eccaõ os homens ^ nao

nafcimcnta reíiituidos à X. fó reincidindo nas mef

vifta? Euquizera íerhum mas culpas, íenaó :multi'

deite numero quanto ao plicando mais o numero,

voíTo beneficio, já que o &aggravando acnormida-

fuy quanto à minha mifc- de. Naó fora o peccado

ria: Sc fe até agora toda a fogo , que começa em faif-

minha vida foy ofíender- ca, & acaba ;em incêndio.,

vos 5 agora com voffa graça Sempre o íegundo erro he:

proponho de nunca mais peyor que o primeiro ,
por

vos ofFendcr , & nao fazer líTo meímo que he fcguado:

^lais comprida a voffa como os circulos na agua

•Ci'az, Para . ifto . andarey onde cahio a pedra, q km-
entre o temor , & a confian- prc vaô íeguindo-íe mayo-

ça; temor, porque voíTos r^s. Quantos no principio

auxílios tem numero deter- peccáraõ com horror , de-

minado , £< naò fcy; fco ul- pois fó coai receyo , logo

tim.o que me déftes, foy o com facilidade, mais adian-.

ultimo qtie me haveis de te com defprezo, ôc fínal-

dari confiança, porque por mente com defefperaçaó?

muito que hum peceador Por iffodiffe David, que Q
prolongue £ua maldade, atrevimento dos qwpfíei:!-

mais prolongada he voffa dem. aDeoç,fçmprevay fu-

paciência. Defde a luz da bindo: SuperhíamiirH^quhiúm,
manhãa da vida até o occa- te oderunt , afcmdtt fcmper.M*'^r

fo da morte efpere o pecr E Ofeas : Que os peccado-
cador em Deos

, porque ha rCí? pcGcáraô profundamen-^
nelle mifericordia , & re^ te: Profuttdl peccaVMrmnv,^,^^^
dempçaõ copiofa. Em vós, ifto he, de cada vez com»
Senhor,efperarey fempre,&: mayor graveza. Ecis-aqui
naó íerey confundido éter- como fabricamos a profun-
namente. deza, ou groífur.4 4aCm.9

de Chrifto. ;n '^isv 'u..^ ^-
-4

. I. Parte. N i5j Ôb
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OIi que profundos pec-

cados eotvovtd. malícia prc-

ÍEinda dos homens! Hum
pcccado , de que íe feguem
terríveis coníequencias : hu
peccado, que traz comíigo
muitos efcandalos , & eu
íwy o inventor, Sc meflre

delle: hum peccado^ que
empenha a fazer outros

rftuitos : hum ódio recon-

centrado no coração , &
herdado muitas vezes dos

pays , & avôs : hum filen-

cío profundo , atando a lin-'

gua do penitente com mui-
tos annos de coníiffoes nul-

las;, & Communhoens ía-

ctikgas: huma palavra fun-

dá-y que abraza- honras , fa-

7?éndas,& vidas: huma obri-

gação da rcftituiçaõ da a-

íheyo , convertido já em
febftaiicia- d€ meus antepaf-

fádos ,
qite o .devorarão:

. -lí hurnconfelho^diabolico ,&
'^''•^•retrahiído em, matérias do

bem publico; que ccufa faõ^

í,.^ , ..ftílao peccados profundos:

, PHftmdè peccaVen^nt i E
cntaó como riaõ ha de fer

profunda para Chrifto a

fuá Cruz ; &: profundo pa-

fá'i1Ói'0 inferno y íe defta

Ho^ naò valermQS ?

Efptrihkes^
Se tu,alma,cahifl:e em fe-

melhantesmifcrias, levan-

ta-te, antes que te craves,&
fumas de todo no atoleiro

de teus vicios, & naõ te-

nhas depois forças, nem
para pegar da maô de quem
ta der. Acode com agoa de

lagrimas, antes que a faif-

ca paíTe a incêndio. Nao
efcandaiizes a teu próximo,

antes te compadece delle,&

procura com a paciência

,

caridade , & bom exemplo

,

aliviar , como outro Cyre-
neo , a Cruz de Chriflo. Li-

vray- me,Senhor, a mim , &
a todos das profundezas do
peccado , mais que das da
inferno: & fortaleccy-nos

com voíTa graça de modo ^

que nem a altura, nem a
profundo das tentações de

Satanás poíTaõ apartamos
de vofTa caridade

, que eflá

em Chrifto JESUS : para

que fundados , & arraiga-

dos nella
,
poffamos com-

preí^nder com todos o%

Santos a largura, compri-

mento,fublimidade, & pro-

fundeza de voffa gIoria,me-'

recida coma de voíTa Cruz.-

Amea ^

Re-



Exer ciclo /. Dos pecrados. nt^t^^ agora , comof? pcrícnderafa-
'" '

z^r eterno o meu peccadò,

Rífumã dejla Meditaçap. Aqui reparando , fue quan*

tomais dãato minha conver^

Confiderarey como fabri" fao , mais a tmpojfíbilito : mt
quey com meus pcceados a apprefentarey a ejíe Senhor^

Cruz de Chnjio com todas como outro cego defde feu naf-

as fuás medidas. cimento ^para que medévtf'

tâ\ como outro L azaro morte

I. Ponto. de quatro dias , p:ira que me

refufcite : ér andarcy temeiío^

• Alargura , peccando con- fo de fua Jufiiçã , para nao

tra todos os Mandamentos.̂ & peccarmaii] confiado de fua

virtudes^ ér amontoando peC' mtferícordta\ para efperar o

cadcs ^ como quem ajunta le» perdão fempre.

ilha para a fua fogueira t ou ; ^ |

repete fobre hum corpo já fe- III. Pontoa
|

rido novasferidas. E foy o '
'

' k

mefmo^ que com a largueza A groffura^ ou profunde^

de minha vida ir eflendendo za ; peccando cada vez mais

os braços do Senhor , para o gravemente , & indo de mal

crucificar mau cruamente, em peyor. Onde ponderada a

De que me arrependerey^i que- profunda malícia de tantos

brando meu coração com a peccados^ que no Mundo fe èi*

dor
,
ji que quebrey fua Ley metiem , fe me achar compre-

com a culpa» hendtdo em algum delles , re--

conhecido b meu perigo i cia-

II. Ponto. marey a Deos me de a mai

parafahir delle , & me funde
O comprimento'^ peccando em feu amor forte para te^

por todo o efpaço da vida, pois JifUr às tentaçoefts , & confe-

taros forao os dias
, que em* gmr a gloria , que me mereceo

preguey em fervir a Deos., com a fua Cruz.
começayjdo muito cedo a of-

fendello^ & nâo ceffando até -^

N iiij ME-
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MEDITx\C,AÕ XVlir.

* Da efpecial gravezâ dapeccac^o em pefloas

Catholicas , ou Ecclefiafticas, ou

£ípiricuac5»

Si tnimieas mnis maleáíxijjst niihi
, fujlinwjfem utique. Ta

V ^^erp homa unammi$:dux mtm ., d^ mtm mem : ^t/imul
^^• . 'THecum âulces capiebas cibos : in domo Det ambula^

i . Vimas cim confenfu. Piai 54. àv. 1 j.

E os me»s ínlmí- a qttem fuftento à minha

i^jl gos declarados me
si ofFendeíTem

, ("diz

Chriito Senhor Noíío , for-

mando a queixa por boca
de David ) mais alguma ra-

zão tinha de os fofrcn Po-
rém que me offendas tu,

Homem cfpiritual , q pro-

feffas eftar unido comigo
por eípirito : Tu vero homo
^manimis ! Tu Eccíeíiafti-

co, a quem eícolhci por Ca-

pitão do meu exercito, pa-

ra guiar com o exemplo o^

oiais Fieis : Dttpc meus ! Tu
Otholico, quê me conhe-
ces pela luz cia Fé: Notm
msíu \ Que me aggraveis

também vóíbutrosjaquellcs

mefa com a doce iguaria

do Sacramento : G>ui fimul

mectímdtdcei capiebas cibos

j

& com quem ando na mcf-

ma caía , ou da Igreja íanta,

ou da Religião reformada^

ou do Oratório de exercí-

cios efpirituaes : In dome

Dei úmbíilAVimHS ctim coH'

ftnfu ! Iflo he o que mais

aggrava voíTa culpajôc pro-

voca minha Juftiça.

I. PONTO.

COnfidera afcm-razao

do peccado de lui Ca-

tholico. Tropeçar, & c^hir,

-quem aada às efcuras ,
qu;e

mui-
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muito he ? St amhuUvent nunquâm Dorninum gloria

tu nofí^ , offendit ,
quia lux cmcifixtjfint. O mcfino A-

nontjimíõ. Mas tropeçar, poftolodiz, que o peccar

& cahir
,
quem leva diante he tcrnar a crucificallo.;

huma tocha acceza ; que ef- Rurfum crucifgcmes/ibimet' Hcb. 6*

cufa pode ter ? O Cathoh- tp/is Filium pci. Logo fe o 6-

CO leva diante de fi a luz da mefmo he ier Chrifíaó, que

Fé
5
que falta aos infiéis , & confcíTar a Chriflo por Rey

a que devia attender : Cui da Gloria , ôc o mefmo hc
'19"* bcnejacitis aíKnderites tan- peccar

,
que crucificar a

quam lucerna tn ealtgimfo Chriflo: falta ao peccado

k<o. Por tanto muito mais de hum Chrifíaô a efcufa,

inexcufavel he a queda d*o que naó faltou ao peccado

íeu peccado ,
que a deftes. dos Judeos : & aíllm por

Se alguma daquellas oito ai- parte defla circunfíancia

mas, que na Arca fe íaiva- mais grave he o noffo pcc-

raõ do Diluvio ,
perecera cado

y que o daquelie Fo-

nas ondas , como os que fi- vo,

cáraó fora , nenhuma com- Oh aíma Chrifíria,& mais.

paixaô merecera defgraça offeníora de Chriflo j com
taõ voluntária. O Chriflaò a fua Fé , ôc fem a fua graçcc

navega o mar dcfle fecuío torna em ti para te veres, 2c

dentro da Arca da Igreja ve te para emendares tal

Santa,quando todos os mais monflruoíidade. Recorda

perecem fora delia: feelle quam particular beneficio

também perecer,toda a cul- deves a Deos em te crear no
pa fera fua. O peccado dos grémio da fua Igreja , & ali-

Judeos fazendo crucificar a mentar com o leite de íua

Chriflo, quem naó fabe que doutrina, & Sacramentes,

foy graviffimo? Com tudo Envergonha-te de lhe naô

S. Paulo o efcufa de algum guardares apalavra,que lhe

modo, dizendo : Qae,íc co- défte no B:nitifmo:,& já que

nhecéraõ ao Senhor, & Rey n quebrafte luima vez de-

da Gloria, nunca o crucifi- pois-defte Sacramento , nco

cáraò: Snmm cognoviJJ^enty a qu.ebres tant^ depois de:
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recebido o da penitencia, ça de ícus auxUios: aceita

Lcsnbre-te a perfeição de eiks auxilios^Sc guarda etta

vida, a que fe tinhaõ por Ley. Sc lá os Judeos bva-

obrigaJos os Chrifiãos da dáraõ contra Chrifto : Nós
^. ígreji primitiva; caí, que temos leys , & conforme

ç^. íegulndooeílylodcS. Pau- a ley deve morrer : Nos lom,

,'.í, Io,omefmo eradizerSan- legemhabefn^yá'fecuriíslUm^'^'7*
Luc. I

. J-Q3 ^
ç}q q.^jç. diY^Qr Chriíuios. l'gem dcbet mort : clamem a

Cobf. Ena verdade para iffoveyo favor delle os Chriftâos,

ao Mundo Chrifto
,
para if- dizendo : Nós temos Ley

,

ío nos chamou ao grémio & conforme efta Ley deve

dafua Igreja
, para que an- Chrifto viver , & nós viver

daíTemos em íua prefcnça, em Chrifto.

.& o ferviíTcmos todii a nof-

ía vida com obras juftas , & IL PONTO.
fantas. Pondera quanta a- ^^ Onfidera a dcformí-

fronta padecerás no infer- V^ dade do peccado de

no , eftando entre demo- hum Eccieíiaftico dedica-

nios , & Gentios , & Atheií- do a Deos , cu pelas Ordens

tas^ marcado com o cara- fagradas, ou pelos votos re-

der de Chrifto , & defpo- ligioíos. Sua culpa he mais

•yAo dos frutos do Sangue fea,fua emenda mais diíScii,

de JESUS. Sabe que o teu feu caftigo mais tremendo,

inferno ( fenaõ dás princi- Sua culpa he mais fea,

pio à emenda, primeiro que porque^devia honrar a Deos

fim à vida ) ha de fer mui- mais que os outros , pois

to mais cruel, que o dos mais que aos outros o hoa-

outrosvque naô conhece- ra Deos a ellc : devia andar

raõ aDco;. Sc es Chriftaõ mais perto de Chrifto na

nonom: , esforça teafeUo imitação
,

pois anda mais

ms cbra>: que efte Senhor perto na communicaçaõ

:

ha dcjul ,-irte as obras fcm devia nao fónaó dar mao
attenuer ao nome. Já que exemplo , como devem
Deos te trouxe à Ley da naô dallo todos os homens;

graçn,6c te ajuda com agra- íenaô dallo bom pof obrj-
,

gaçaó
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gaçaô de fcu eftado. Quem Chryfoftomo: Lâicijipec^

tez taô grave o peccado de cant ^jacile emaidcinttn : CU*'

Aaraô emcondcíccndercò nct/i dehqucriní^ inemenda-

a idolatria do Povo 5 &. o de biki evadunt. Elles faô ó
Heli em diílimular as de- fal ,queprefervada corrii^

maílas de feus filhos , fenaõ pçaõ gs outros : & íe o meí^

o ferem Sacerdotes? Que mo fal fc corromper, que

ma^^or monftruoíidade, que remédio lhes refla ? G^nod fi ^^^^^^

rrxntir a boca que coníá- fal evanuerit^inquofãlicími $.1^,

gra , & abfolve 5 que ferem De ícu alto eftado , em vez
torpes , & immundas as de tomarem a pureza, to-

ntos, que tocaô na carne máraô a foberba : & cfta

de Chrifto : que dedicaríe os inhabilita para receber a

ao feculo quem fe entre- luz interior deDeos, ouã
gou a Deos 5 que veflir tra^ admoeftaçao exterior d€>

jos profanos
,
quem vefte os próximo. Por iíTo àquelle

ornamentos Sacerdotaes ? Cego doEuangelho refpõ-

Se viramos na comedia , ou déraõ indignados os Sacer.

nos touros , ou na cafa do dotes, mais feculares , & ce-

jogo , ou na de Vénus huma gos que elle : In pcccatn na- hin, ^.

caíula , teríamos grande ef- tm efitotns , ò tu doces tjos:
'^*

candalo Que eícandalo fe- Eflás cheyos de peccados,

rá vermos alli^naô a cafula, & queres eníinarnos 1 Oh
mas ao Sacerdote,que a vef. que diabol ico didamx efíe?

te? Pois mais cafo faze- Qiicmnaôqueraadmoefía-
mos do ornamento

,
que da çaõ , naõ quer a emenda j ôc

peffon ? Por ventura he me- quem naõ quer ?. emenda

,

nos fagrada cí\a , do que naõqúer a falvaçaò. Santo-,

aquellc ? Oh quanto melhor & Doutor^Sc Bifpe era hum
me cfílvera ferfccular, ou Agofíinho: & mais dizia:

leigo no eftado, já que naõ Se me enfínas o que naõ
fou Religiofo , oi> Clérigo fey, fofrcrey com paeitncía

na V'da. que me trates mal , naõ íò
Sua emenda he mais dif- de palavra , mas de obra : Si

ficíl. Aílim o diz S. Joaõ píe frffií hccre qucd nrj^w^,

hm



i04 'Exercícios Efpirhuaefj

non fílhm iè vtrhis
, fed & húa cadeira

,
para julgar até

pHgms cadm^em^eberem pã' os Anjos he clara demonf-

tie^itiffimep^Jlinere, Mas por traçaõ para todo o Eccle-

iíTo meímo
,
que aífim o en- ílaftico , nao fó da fealdade

de íua culpa , & da difficul-

dade da íua emenda
., nias

também da hbrribilidade

do íeu caftigOo Deík falia

mais literalmente o Pfal-

mo referido : Tu vero homo
uriammis^ é^c. & faò taõ tre-

mendas as maldiçoens
, que

em outro Pfalmo o Senhor

lhe iança^ qjiie até a quem as

lè metem pavor. Porque
nao tremem os que incor-

rem femelhante culpa , de

incorrer femelhante pena

tendia , & eícrevia , era

Douto,; por iíío mefmoque
aífim o deíejava j era Santo;

& por iffo mxfiiio que da-

va e(ie exemplo ^era digno

Prelado. Gs que íeguem
contrario diâamc-, &fem-
pre íícaõ dizendo ao menos
no coração : Tu dsces nos ?

Tu nos enfinas c Se errarem,

tem muito difficultofa a

:emenda.

. Sendo a culpa mais gra-

NC. &: a emenda mais diffi-

cultofa , dito fica , fe fera o Oh que deígr.aça !. Sacerdo-

caítigo mais tixmendo. Saõ te ,& mais .condenado > Re*
os Sacerdotes, ^Religioíos Tgioío , &: mais réprobo?
por officio Anjos : fc o nao Aqui o habito due S. Pedro,

forem também nas virtu- oudetal ^cutalPatriarc^a,

^ lá cadeas àc fogo? No
Coro PíaLmos , & no infer-

no blasfémias ? No Altar

rodeado de Anjos , & na
mafmorra eterna cercado

de demónios ? Oh que def-

gniça ! Oh qiie dor! Oh quç

miferia
.'

Mas quem diz
, que o

peccado de luim Ecclefiaf-

tico he feyo , naô nega que

a coptricaõ pgde apagallo ;

qucin

des , nao ha para clks re-

.derr pçaõ.^ como para os ou-

tros homens; Tanquam An-
giluf^ aut eligiítir^ aut repto-

hiur í c} ^ S. Bernardo de

hum acues: ) mvfnta m An-
geas pravttns , dtfiriãwjU'
éiceturnccejje cjl , mexorãln-

lior
, qvà^n hnmana. Aquelle

defgraçado homem , anti-

gamente Apoftplo , & por

.í:Qnrcguin|;e coiij direito a
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quem diz que a fua emenda três cravos graça ,

para que

he difiicuítofa , naó afiírma

que he impoíFivel, & por

coníeguinte, ainda que o

caftigo foffe horrível
,
pôde

cfçuíallo a penitencia/ Ani-

me-fe cada hum ^
que a mi-

fericordia Divina íobreex-

cedeà malícia humana 5 &
mais fe aggiuva da noffa

defconfiaaça, que da fua of-

fenla. Saó as Chagas de

todos os Religiofos guaP

"1

Fcb. 7
»7-

dem os feus três votos , &
graça para que vivamos to-

dos conforme a pureza de

voíTa Ley , Sc 'obrigação de

noffo cftado.E o mefmo que
pedirdes, h alcançardes co-

m.o advogado noíTo para cò

Deos , nos concedey como
verdadeiro Deos Author de

todo o bem ,& fonte de to-

Chrifto Hemas, que digi- da a graça, & mifericordia.

remo ferro dos meímos era- Defte ponto podes co-

vos,& lança que as abrirão. Iher por fruto os três fe-

Oh fummo Sacerdote , & guintes propoíitos. Primei-

juntamente vidlíma ofícrc- ro : que fe naõ es Sacerdote^

cida a Deos pelos peccados naó te introduzas facilmen-

dc todos os homens: oh ver- te ao ícr , fcm Deos te chá-

dadeíro Nazareno , totol- mar , ou quem em feu lugar

mente dedicado a Deos em cfíá para declarar fua von-
culto de Religião perfeita, tade. Segundo: que quan-

Já que ao entrar no Sandia do entrares, ou no Sacerdõ-

Sanflorum do peito de vof- cio,ou na Religiaò,feja com
fo Eterno Pay , naõ neccffi- o efpirito que deve fer: naõ
tais de rogar primeiro pelo com intêçaõ de bufcar fuf-

pcrdaô de volTos peccados, tento à vida \ ou degrao â
do que pelo dos noíros,pois h6ra,fcna5 de fervir a Deos
lois a mefma innocencia : com mayor cuidado , & ao
cntray , & pedi pelos mcrc- próximo com mayor exem-
cimentos deíTe facrificio da pio. Terceiro ; que fobin*

Cruz graça, para que todos do a eftc eftado , te naõ dés

os Sacerdotes proccdaõ CO- por eícufo de continuar a

mo Sacerdotes j entray , & mefma fogeiçaõ a teus Pa-

pedi pelas dores dos voffos ^rC5 cfpirituaesj & a mef-

ma



106 Exercidos Efpirkuneiy
^

tí\y humildade para com to- guma eítima de feu grande

dos j ant í> por mais obriga- valor r Oli quanto cuita tor-

do a tratar de todos os me- n.ir para o cativeiro de Ba-^

.yos da perfeição. byionia
,
quem já gozava a

:. .1 ; liberd de de Siaó! E que
3' ÍIÍ. PO N TO. pcnoía fe fez a aufencia , ôc

t) inimiicade de hum Deos, pa-

COnfidcra a miíeria do ra quem lograva as aílilkn-

peccadodehumapeí*. ,cias,&;confolaçoensdeíeu
Iba eípiritual

,
que temcpm trato íuaviílimo ! Eis-aqui

Deos noíío Senhor trato fa- donde nafçiaô as lagrimas

miliar no excrcicio da Ora- de David
,
que lhe ferviaô

çaõ. Aflím como naõ ha de paó de dia, & de noite
, ^'/.'|JJf

ine/o mais poderofo para em quanto a íua eonfcien-

arrançar o peccado do ato- cia lhe perguntava : Onde
leiro de íeus vicios, & o eftá o teu Deos í E aquelles pf^im;

confervar no excellcntilli- ays taõ fentidos^ aquelle w ?•

,
mo eíiado da graça de Deos, pequey ta5 repetido , com
mediante a mefma graçajdo que folicitava o perdão de
que o exercício da Oração fua culpa , & pedia a Deos,

mental , frequentado como que lhe reftituiíTe a alegre

íe deve ; affim naó ha pecca- vifta de feu rofto ,& o con-

do
5
por hum.a parte menos firmaíTe para femprc com

digno de efcufa , & por ou- íeu eípirito principal.

tra mais digno de laftima, Mas naõ permitte o Sc-

.^o que o dehuma peffoa, rihor eftas quedas fcmmui-
;qucdandofea.eftefantoex- tas, íc grandes caufas. A
ercicioy & íeguindo o ca- primeira he para nos fun-

minhodoCeo,veyoemfim dar mais em humildade:

a cahh', 6c como cahio de porque lie taõ preciofa em
lugar mais alto , mais traba- íeus olhos cfta virtude , que

Ihofa foy a fua queda. Oh ainda a troca da permiífao

quam fentidas lagrimas me- da fua offenfa , pertende q
rece, perder a joya da graça a ganhemos : & he taõ diífi-

de Deos, quem já tinha ai- cultofa ao homem ,
que fc

naô
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mo vê a íua riiina^ naò co- Além dcfte fruto podes

nhece a fua n)iferia. Por if- colher daqui outros dous

,

fo dizia, o mcfmo David: hum que aproveita para

rfaim^'"'/?"^'^ humtliarer ego antes de cahircs 5 outro pa-
^

lii.tjJeUqtii: primeiro delinqui

,

ra depois de cahido. Antes

& entaô me hiimilhey. Se- de cahir , excita em teu co-

gunda
,
para que eftimemos raçaò o aíFedo do temor

:

miis a fua graça , & a guar- depois de cahido o da con-

de.nos com mayor cuida- fiança. Para te excitares ao

do , como joya , que mais temor, confidera aquella

fe eftima depois de recobra- tremenda fentêça de S. Pau-

da , do que antes de perdi- Io ; ImpoJJibile ejt eos , qmfe- Aã Heb
do. Por iffo diíle Chrifto melfunt tUuminati

>, gujiâve ^m*
Senhor Noffo ao Paraiy ti- runt etiam donum ccelejie

, ^
CO , depois de lhe reftltiiir a participes faãi funt Spíritus

loan. 5. faude : Eis-aqui já eftás faó: Sanítt , gujlavernnt mhtU
*^' agora guarda-te de tornar ommm bonum Dei verhum^

a peccar. Terceira , para virtutefqm ftecuU vemuri ^

qúe fc virmos cahir aos ou- & prolap/ijunf , rurfíis re-

trós , o naô cftranhamos ,& novari ad pccniímtiam : He
aprendamos a ter clemen- difficultoíiíTimo^queosque

cia com elles ,
pela que em já huma vez foraõ allumia-

femelhante queda defeja- dos , & provarão a doçura

mos que tiveíTem comnof- dos dons dcDeos5& foraô

CO. Se Pedro femprc fora participantes do Efpirito

fcrvorofo , & andante de Santo, & provarão a fiiavi-

Chrifto , como foportariaõ dade da boa converfaçaõ de
a fua prelazia os outros fra- Deos , & das virtudes , &
cos, que o negaíTem? Aquel- verdades do feculo futuro,

le pois, que deíejanaõ cair, & com tudo cahiraõ
? que

naô dé caufas para iíTo : feja outra vez fe renovem coifí

humilde para com Deos
,

verdadeira penitencia. Mas
cuidadoío em coníervar a para te excitares ao affcÃo

íua graça , & compadecido, de confiança , confidera que
para cow o próximo, o filho Pródigo depois de
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íkhído da àafâídte feu Pay

,

mente hua humildade mujr
emíí.iUornoii,& Iherelti' profunda , Sc hum amor
tuiraõ logo a primeira cf- volTo muyabrazado.

l-^c Oola : Ctth projtríe Jiolam :
:

^ v..^ .- ,;---^i ^j
* ^ • "

• píumam. Deves pois carníí ,
^:""-

:

"

: ,' r; •-
... :^'-

^

nhar entre o temor , & a co- ^ Refumo defta Meditação.
fiança, aquelle, para que
paõ cayas , fe eltás em pé >

"iieug í: >I,^. Ponto.
-efla para que te Imantes, íç n-hr^ -r>-i. . ., ,, . .

eííás cabido. ; 33 , -O peccad(^-di hamChrif*
Oh meu Deos, quefois tao he mais grave: porque

^^^ fortaleza dos fracos, cpn- levando diante a lu^ da Fé-,

\- íolaçaó dosafftigidos^êcre- ainda trepefai é- recolhida

médio dos mifefaveis : for- dentro dà arca , ainda nau*

taieçeynos com as armas de fraga] ó- conhecendo a Cbrif^

voíT i foberana graça
, para t9 , o crucifica como os JtideoSt

que noiTos peitos fe naõ ré- que o nao conhecei ao^ Torne

daó à tentação , & reftauray foU emfi^movidojà d$ benefi*

Gom piedofa mao os que cio que recebeo emfer Chrif^

arruinou a defgraça do feu tao^jÁ da promejja quefez a
peec^do. Lembray-vos,que Dm no Bauttfmo ^ já do te-*

íó vóá fois bom, fó vós San- mor do mferno ,
que para elle

to y & impeccavel : & que ferâmayor^fefe nao emenda:

voffas mãos formarão ao ét refolva-Je a viver confor*

homem de barro taò frágil, me a Ley de Lbnfio ,
quepro*^

que ao toque leve de qual- fejfa,
'

'

quer tentação, fe vós o naõ II. Ponto,

re(guardais , fácilmete que. No peceado de hum Sactr^
j, cobí

bra.Pcço-vos affeítuofamê- dote , ou Religiofo , confidera^'^\^i^

te
,
que íe acafo hcy de ufar rn como a culpa he mat4 fea

mal de voíTos favores para a'emenda mais difficil-, & ô

eívaecermc , mos negueis cajltgo mais horrível,

totalmente,& mos troqueis He mais feafua culpa^por^

cm darmcjiôceonfervarme '^ devia honrar mais apeos^

as virtudes íolidas,efpeçial- (^ dar bm exem^lQ ^o pra^

9cim$i
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xintõ : ér fe nos ejcandaliza- forma ,

que pede (ao alio ef^

rtn -ver em hgar , ou minijic- (ado.

tio indecente as vefitduras ;
IH. Ponto.

Sacerdataes , ou hábitos relt* Nopec<adodohdmem efpi- 1- Con-

giofos , quanto mats efcanda- ritual confiderarey duas cou-^'^^^*

lizarí V€r as pejjoas fagra- zas. L Como he mats imx»

das^ cufavel^ & f^ai^ lafiimofo.

^ He mais difficil a emenda : Mais mexcíffavel p porque tt*

porque com a dignidade do nha mais claro conhecimento

ejladh fe ccftuma pegar afo- de Deos , é^ majoresfavores

herba , que nao dá lugar às feus. Mais lajiimofo ^porque

fidmoefiapcns interiores de cabe de mais alto i& perde 0^

Deos , & exteriores doproxi* que tinha ganhado,

mo , antes fc indigna contra 11, AscoufasporqueDeos t

tilas, permute eftas quedas : quefai

^ ^ He mau horrível o cajli* paranos fundar em humilda»

go: porque os que fao Anjos de foltda^ ejlimaçao dejua

no officio , fe o naofao no pro- graça , & compaixão dos de^

cedimento j Jai reprovados t feitos de nojfos próximos : por

^ cahem do Ceo como Anjos onde quem nao der caufa com
mãos , & tim mayor inferno^ os contrários vi.ctos ., efcufarí

como Judas. Defgraçaver.' a ruína,

dadeiramente para tremerp E dous diãames tirarc' y .

mosdecahir nella» mos porfrui o. L Para antes

^ Porem confiderando na mi' decahtr. IL Para depois de

(ericordia de Deos , c^ merCf cabidos. Antes decahir , te-

eventos de Chnflo ,
pedire^ mamos \ porque o arribar ht

mos a tfle Summo Sacerdote-^ difficultojo : depois de cabidos^

que offereça por nos eftes ypa- alentemo-nos , porque a cle^

r4 Alcançarmos aquellaió" mtmmdeDeoshe mfimta,

fropQremjos viver Cõm a re^

^: |. Partfe O MEc
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MEDITAÇÃO XIX.

Dos peccados veniaes , fÉii< damtios , cd^íih

gosj & remédios.

§lui fpermt módica ^pautatim decidet. Ecciçf. 19. u

UEM defpre2:a os

peccados lcves,pou

CO 5 & pouco virá a

cahir nos graves. E fuppoí-
to

, que aquelles tenhaõ
mais fácil o perdão j. por
naõ ferem direitamente co-
rra o noíTo ultimo fim ^que
he ver a Deos > & por mui-
to que hum íe juflifique , ha
de cahir no dia fcte vezes

:

Trov. ; com tudo 5 effando na noíFa
-a4.x6.j^ag evitar com a ajuda de^

Dcos cada peccado Venial

<k per íi , & naõ cahir nun-

cía em muitos delles : deve-

mos cô todas as noíTas for-

ças anelar a èfta pureza da

alma : & nos impbrtará pa-

ra aleançalla meditar fobre

íeus damnos, & caftigos 5&
ícusrenncdios.

J^^ C-^

I. PONTO,

QUanto aos damnos^
que caufaõ, o primei*'^

ro he
5
que o peccado veniaí f

difpoem para cahir no mor-
tal , aílim como o calor dif-

poem para íe pegar o fogo,

& a ferida naõ curada para

occafionaramerte. Eftahe
a razaõ, porque Chriflo Se-

nhor NoíTo^celeftial Meflrc
da perfeição y prohibio o>

movimento de ira concebi- .^,

do no coraça&,para que nao;

vieíFe a rôpcr em palavras.

de afronta do próximo , &
em homicídio: prohibio a
vjfta pouco recatada ,

para

que naovieíTe amaeularfc

a caftidade: prohibio o jura-

mento
y para que íe lhe naõ

J*^***^»^

feguiffe o perjúrio. Porque

i^uem he fiel a Deos nas



Exercido l. Dos peceados. iir
coufasminiinas^nasmayo- arderá fó a eflopa, íenaa

res também fera fiel : 5c pe- que poderá arder a cafa. E

lo contrario o que he injuC- que fogo mais arrebatado ,

to no pouco,tambem o lerá & deftruidor , do que o pec^

no muito. Por tanto , alma cado?

minha , fe hc que pelas me- O feguado damnoi lic
^

ditações antecedentes tens que esfria o amor de DeoSy

formado algum conceito ^ & a do próximo: afluii como
de que coufa he peccado a agua fria lançada na quen--

mortal , dize contigo refo- te a faz tépida. E por iffo

lutamente : Peccado mor- aos que naò trataõ da purc-

tal! líTo naõ , em quanto za da alma chama Ghriftgi

Deos me tiver da fua- maõ , Senhor Noffo tépidos^&c àiz

&eu eftiver cm meu juizo que o provocaõ a vomito,

perfeito. Pois íe me naõ Oh acaba de entender ( hõ- ^^^^
convém o fim , também me mem de Oração^ fe aíllm he t. 5,

'

naõ convém o meyo, que bem chamartc} a razaô
,

.encaminha para cUej íe tem porque naõ creícesí, antes té

peçonha a frutci , naõ toca- achas atrazado no amor de

rey nem nas folhas. Epofta DeoSv^c do próximo. Co-
já na oecafiaõ , ufa daquella mo has de crefcer no amor
confideraçaõ . que enfina S. de Deos , fe nada dimínucs

Joaõ Chryfoftomo. Quan- no teu amor próprio ? Go-
do fentires ( diz o Santo ) mo has de alcançar fervor

alguma leve perturbação deefpirito,fecontinuamê-
do animo

, ( & o mcímo dos te o eítás esfriando cõ teus

outros peecados) naõ a dct peccados , & imperfeições?

prezes pelo que he,teme-a Adverte pois , que mais
pelo que pode vir a fer : af- vai hum fervorofo , do que
fim como , fe em huma cafa cem tibios , ôc que no cami-

vires arder huma pouca de nho da perfeição, naõ ir a

cílopa, a codes com p reffaa diante , he voltar a traz
:,&

apagalla
,
porque na õ con- quem por cllc mais depref-

fideraso principio da cham- fa caminha , menos cança.

ina^fcaaô o fim j na-Q que Ouve aquella exbortaçaõ

>

P ij 'que
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que Chrifto Senhor NoíTo
ícz a hum tibio > dizendo:

Apoc. Mrmor tfio itaqiu ttnde exch
*• 9- derts: cr agepcsmtenttam^ ó'

ptima operafac : Lenibra-te

^onde deícaliifte > taze pc-

ipitçacia ,& torna a excitar

aquelle primeiro fervor,

com que comcçaftea fervir

a Deos.

Q.; terceiro damno he,
qiie os peccados veniaes im-

pedem o trato familiar da
alma com Deos na Oração^
& eícurecem a vifta do en-

tendimento para receber a

luz das verdades fobrena-

turaes, & enfurdeceiíi o ou-
vido interior da alma para

perceber as liçoens do Efpi-

rito Santo.Bemaventiirados

os limpos de coração
,
por-

que ciles veraõ a Deos. Efla

limpeza de còyaçaõ íe al-

cança , naô o ííianchando

€om a culpa maia leve : &
cík vifta de Deos lograó os

feus fervos em certo modo
na vida prefcnte pelo exer-

cício da Oraçaõ, pelos acítos

de Fé,&c ác fabedoria. Lem-
bra-te alma daquella hor-

roroía fcntença, com que

ameaçou Chrifto a S. Pe-

dro :qac fc lhe naô laYpffic

EíplrituacÈ,

os pés , naõ teria parte com
eile : & mais Pedro ( coma
diíTe o meíino Senhor

) já

cíiava lavado quanto ao

mais corpo. Sc queres poisi

ter parte comDeos , & ter a

Deos todo^toda te deves la-^

var y ôc naô fó parte. Lava-
te das ultimas imperfei-

çoens 5 & venialidades ,qii@

faã as manchas dos pés : &
dize fempre com David :Pía!ai4

Amplrnslava tnt: Senhor,, 55*

lavay-memais , & mais, até

que fique claro mais que a

neve.

Outros muitos faõ os

damnos
,
que caufa o pecca-

do venial, & cada luim po-
de confiderar: porque põem
obftaculo aos efFeitos da
graça de Deos : em quanto
dura o aélo da oíTenfa naô
perdoa Deos nadajnem cof-

tuma conceder os feus dcs:

abate o merecimento das o-

bras boas , em que fe miflu-

ra; debelita a força de im-

petrar
5
que tem a Oração:

retarda os progrelTos no ca-

minho da virtude , como a

carga ao caminhante: ale-

gra aos demónios , & lhes

dá penhor , & efperanças

de que alcanjairáô jnayores

si:
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Vitorias» Donde pódcs in-

ferir
,
que ainda que o ve-

nial he IcvG a refpeitt) do
mortal , em íl he aítás grave

mal , pelo lucro ccdante, &
damno emergente

,
que trás

comíii^o. E aíiim deves con-

fiado em Deos tirar por rc-

loluçaõ, naõ confentir em
nenhum, ao menos corii ad-

vertência, Sc deliberadame-

te.

: Quizera , meu Deos, &
n)eu Senhor, amarvos quan-
tç vós de mim quereis íer a- .

mado; com todo o cora-

ça5,com toda a alma, com
to las as forças de meu eípi-

rito. Qiiizcra vervos do
modo que na prefcntevida

pode íer j por fé viva , &
contemplação amoroía , em
quanto vos naõ vejo por.

prerençamanifeíia. Porém,
Senhor , minhas tibiezas:

quebraõcfie fervor, &: as

fombras demeus pcccados>

me cfcureecm efta vifta;

n.çm poffo remover eftes:

ciiorvos , íe à minha débil

maó na5 fe ajuntar a voffa

podeíofa. E pois conhe*
ceis quanta he minha fra*.

gUidade,& eu creyo quanta
hc a fortalc2:a de voíTa grâ-

I, Partç#

ospeccados. ^^3
ca : day-me graça 5 para que -

nunca , nem levemente vos

offenda ; fenaô que em tu- ^

do,& por tudo cumpra íem-

pre o que for de voíTo benc- ^

placito.

II. PONTO.

QUanto aosc.iftigosco '•

,q Deos Noffo Senhor

pune o ptc :ado venial: duas

fortes ha de exemplos^ huns

nefla vida , outros na outra,

am.bos bem feveros.

Coníidera em primeira

lugar
, quam rigorofamenté

pune a Jufiiça Divina- pec-
.

cados
,
que no juizohuma-^

*

no eraõ muito leves, & ná^ \^^^s

verdade naô paílavaõ de- ^''^•»

veniaes. Talfovo de^foy-L, ^"^*

les grande amigo de Deosf-ic. i»v

que por amor de huma^ in-'

credulidadq t^o leve
, que *

efcaíTamente confta do £v*
grado Texto , foy exciuidò

daentradanaTerrade pro-

miffrô , coufa que tanto ;de.
j

íejava. Tal ode Anani-as , & '\^a.%.

SajSra
, ( conforme o íentir 'i-

de S. Pedro Damiaô
)
que ^

por fe ficaremcomparte do cap'.'^3^/^

íeu dinheiro: do campo,
que haviaõ vendido , & of-
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fcrccerem aos pés de S. Pc-* nha niai5 àquella alma, &
dro a outra parte fomente, que pedia para elle ? Rcfpô-
con)o fe fora o preço intei- deo o Anjo : Tem o coração

ro,cabiraô mortos ambos altivo, & confiado: por tan-

repentinamente. O Patriar- to neceíllta de vara , que a

chajjcob quanto padecep, dome.A Venerável Virgem
imaginando fcr morto fcu D.fvíarinhadeEfcobar^pcr-

filhoJoícph ? E elk poden- que fc divertio da prefença

do elcreverlhc (poisadif- de Deos, depois de com-
tancia naô era demafiada ) mungar,a mandou o Senhor
com tudo o dçixou atribu- cafíigar pelos demónios cô
lar com a longa afflicçaõ de terribeis golpes , & lhe me-
nove annos. Qual feria a tcraò terra na boca .> de que

^•erm, caufa? Diz Santo Agollinho padeceo por muitos dias

T«np q^^c %' permiffaõ Divina grandes anfias de coração >

cm, caRigo de alguns pecca- & vómitos. O Padre Chrif-

dos vcniacs. tovaõ Ortiz da Companhia
Ajuntem.os a cftes excm- de JESUS , porque iníiitio

pios para mayor efcarmen- demafiado y para que os íu-

j^^^ to EoíTo o de Santa Gertur- periores lhe naô deffem hu
naatio- dcs, a qual de íi clcrcvc,quc cargo honrcío , matou-o

]^ i P^^* huma converfaçaõ vãa, Dcos com hum rayo: & que

cap, 3*. em que íe entreteve, a pri- raò foíTe culpa grave, mof-

vou Dcos de íua prefença

,

trou o mcfmo Senhor, hon-

& familiaridade por cfpaço rando logo a fcu corpo com
de onze dias 5 cailigopara milagres. E de tudo o fo-

eíla graviffim.o, aílim pelo brcdito íe colhe a razaõ^

muito que amiava ao Se- porque diíTe Santo Agofli-

nhor , como porque cm ef- nho; que havia algíis pecca.

paço de nove annos naô ti- dos
,
que reputaríamos por

nha experimentado feme- Icviflimos , fe nas Efcritu-

RcT. Ihante efquivança.Fallando r-is (& tãbcm nas Hifloria.)
Kbf. QçQs diante de Santa BrÍ2Í- fc na6 demonftraíTem por

da com o feu Anjo , lhe per- mais graves , do que faõ na

guacQa,que couía cpnvi- noífa opifiiaõ : Smí qti^^
'

dam
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dam 5 qu£ leviffima puíaren- mente as mais leves talras;

Encbi^i tt*r I «{// í« Scripturis demon* Tínhaõ luz de Deos : &
cap iS'Jlraren(tir optnionegraviora. com efta viaô corno diante

Applique agora a fi mi- daquella fumn:;i reftldaõ,

nha confciencia cí^s excm- & pureza, que nos íeus An-
plos ^Sc acharey por ventu- jos acha defeitos : In JÍng(!'^^'^ 4-

ra,qiiepcceoemconverfar, Us fuh rcperit pra^ntatnn ^^

naô fó com vaidade , fenaò nenhuma falta he para def-

com murmuraça&,& immo- prezar. Efía differença vay

deflia: que pecco em fazer de fer homem efpirituai a

diligencia, naõ por fartar fer homem mundano: que

os hombros ao pezo dos of- os mundanos nao cíioraô os

fícios honrofos, fenaô por peccados graves, con:o fe

introduzirme nelles, &al- foraò leves: & os cfpiri-

cançar mando, &: eftimaçaõ: tuaes choraS os peccados

que pccco, naõ em reter o leves, como fe foraó grítvif-

proprio,como Ananias,fc'- limos,

naõ o alheyo ; naõ em ter o Confí dera cm íegundo
'

coração cofiado , íenaõ vin- lugar quam rigorofamente

gativo , & foberbo ; naõ em caííiga Deos NoíTo Senhor

divertu*me da prefcnça de na outra vida os peccados

Deos , fen:íõ em commetter veniaes. Efte ponto naô po-

coufas indignas delia. E demos confirmallo com ex*
"

aflim tenho merecido ,naõ emplos da Sagrada Efcritu-

fóque Deos fe aufente de ra. Porém delia confta, que j^^,^

mim , & me naõ vifite com até do ultimo quadrante, íi.uic.

fcus favores , ou me toque ou real fe paga a Juftiça Di-

com a vara leve de fuás ad- vina : confta
,
que de qual-

moeftaçocns faudaveis: fe- quer palavra ociofa have-

naõ também
,
que me tire a mos dar conta, 6c íatisfeçac,

vida, pois a naô emprego ounefta vida compeniteti-

como devo cm feu ferviço. cia , ou na outra com pur-

E daqui ficarey entendendo gatorio. E palavra ociofa,' Mattfe.

a razaõ
,
porque os Santos diz S. Gregório, que he to- 1'- 3^«

caftigavaõ cm fi taõ fevera- da a que carece do fim de

O iiij ne-
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oecéíTidadc jufta , ou utili-

^'^tth. dadc pia :;GO.nftaqãG ocha-
^* »i- mar n.lgúem a.feu próximo

l^Li>i<^) ,,oa: Ignofraute ^ teih

pcti^i defogos &: confta í^ug

* ' :a inatcrii cm que fc ceva eíV

i.Cor. í^ iogo^ n«ò íaè íómcníe

3 II. madeiras;,, fenaõ até- pailú-

nlias ;5. irto íie *, naõ; íómente
as culpas: mais aviaicadas,

íenaõ atd as mínimas. Per
^y>'. outra parte .os. Santos Fa-

j-nr dixs GonÍTaiutemcnte- aíHr-

^^^;5^^^ maô ferem as penas do Purr

in pf*:. gator^o m.ais intolGraVcis

,

5- que todas as defta vida : &: S.

CyrílioaccreíccntajqneeÍT

tój' parecem confolaçoens a

reípeito da menor que alli

fc padece : Si omnei ( diz o

Csftí, Santo ) ^f/^ m Mundo cogt.-^

.Arcisr. tan p$JJhúí [ce7ia ^ tormenta-^

cynj/ ^ffiícíí(^n^y mimri ,
qua illiç

Kierof. tn Pm-gatõy tohahnur ^ fa^na

'r^^^ífi comuarmtur -^ veUu folaíia

- ^r?/?//. E claro eita , que a

menor pena do Purgatório

naõ corrcfponde fenaô ao

menor peccado , que he al-

guma- venia*li.dad-c, de que

nós qaaíi: naõ fazemos cafo.

Efta feveridade,&: exac-

ça5 da Divina Jufliçaprò-

vaõ. também muitas^ & ad-

miráveis hiílorias,
3^ a quç

EfpirituaeSj

naõ podemos rncionavel-

menté negar o' credito , &
daõ matéria para meditar

mais proveitoia , do que os

difcurfos da razaõ. Oníeft
mo S. Cyrillo. conta

,
que

orando. eliC pela alma de l,u

ícu fobrinho, mancebo de

honcílos cofiumes , fcritÍQ

hum cheiro intcieravel : &^

logo o vio apparecer diant;^

de íi, cingido todo de ca*

deas de ferro i^m braza vit

•va 5 & hnçapdo pela boca ^

& narizes fumo, & fogo : ôç

perguntando pela cauía dar

quellas penas , rcfpondcOj

íer efta o entretenimento

do jogo , de que naõ fizera

cafo para eonfeflaríe. S\s:2^Ut

Udalrico foy obrigado a ^om.x

paíTar pelo Purgatório, fó
^eJ^^.

por efta única caufa , de que
nomeou para fuccederlhe

no Bifpado a hum feu parê-

te , íuppofío que por mor-
rer efte primeiro , naõ teve

cffcito o feu deíejo. Mo-pjaf^,
derno he ,& fidedigno o ex- ^uz a

cmpio de certo Relií^iofo, [°'
^''

1 • 1 r
<-^

. , ' vos í u.

de cuja vn^tu-de fe tinha 9. da
^

grande opiíiiaõ , & appare- ^«^*í*^

ceo pedindo anciofamente
refrigério de orações

,
por-

que, penava gravemte poré
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defòuidos lio Officio Divi- fcicaònimia ,& outras coir-

IK) , & por haver fido parte fas fcmclhantes, de que naô

par.^ que profeíTaffe hu No- fazemos cafo , fc examinem

viço-, que na5 citava muito . no dia da conta , & íe pa-

-bem à Religião. E "porque guem a juizo da íumxma ra-

iiaò pareça qu2 eftas cul- zaõ ,. que naõ pode errar^

pai podiaõ topar, em mate- com pena de fogo atroeiffi-

ria grave, cm razaõ de íuas ma , á com privação , ainda

ccniequencias : ajuntemos que temporal /do logro do

outro exemplo, em que a íumrnobcm,que heaviíla

matéria' foy leviffima ,<2^có de Deos? Aqui me deixa-

tudo íe guardava para vir a rcy penetrar deík confidc-

B;r. juizo. Eícrcve S Bonifa- , raçaõ:&: logo affcntarcy cp-
Ahn. cio Martyr, 6<:^Arcebilpo migo eíias trcs máximas^

^^\\ deMoguncia, que ellc ou- Primeira; que fe eftas ver-
n. . 8- vira da boca de Im homem dades creyo, quanto naõ le.
'^"^* ^

• reíufcitado contar , como nho de Santo , tanto { ainda

entre muitas coufas, que mal) tenho de louco. Se-<

lhe foraõ m.oftradas n^ou- gunda; que fó qi:em abor--

tro Mundo , vira hum.a ma- rece a fua alma , neganc©-.

'ça
, que cobiçou huma roca, . lhe os gofíos defta vida , &

por íer nova , & bem feita: cxercitando-fe em moi tifi-

& que no mefmo ponto que cações, efte ver dadeiramen-

commetteo • o furto cá na te íe ama, porque eíTe bufca
terra, começarão lá os de- para fio maycr bem. Ter-
monios a pubiicç^r o çaío ceira : que pela m.ayor par-
huns- aos outrojs , :fazen(,lo te aquillo , que o Mundo^
muita fcfta , &: prevenindo- chama eícrupuJos, ceremo-
íé com grande orgulho pa- .nias, & prolixidades , cha-
ra accufaiia diante de Deos. ma o Efpirito Santo temor
, Queíiu naõ íe admira pois deDccs, fabcdorla., imita-
de ver que hum deíejo çao de Cbrifto , &: períei--

malordenado ,hu-m enfre- caõ»

• tenimento ociofo , huma
pala Yra.efcufada.,: huma af-
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O íegundo he cheirar ao

m. PONTO. Sacramento da ConfiiTaõ

com bom aparelho ^ & dcf-

QUanto aos remédios, cobrir ao Medico efpirkual

.de que a alma, qiic com humildade todas as

trata da pcTÍ^eiçaõ , deve fuás miferias ; como os le~

uíar para alcançar pureza; profos, que le mofiravaô ao
ícja o primeiro fazer exa- Sacerdote

, para virem a co-
me de confciencia cada dia. brar limpeza. Pelo bem da

Efte remédio approvou S. tua alma naõ deixes de

Joaõ Chrvfoílpmo, dizen- manifeftar a verdade y diz

do que todos os dias nos o.Efpirito Santo: PrõbomtcchL
peçamos cota das palavras, anima tua ne confundam dt-*- *^

dos peníamentos,&: das vif- ccreverum. Porque a con- ^'*

tas ,& que executemos fen- fufaôyque temes, encobrin-

tença de cafligo
,
para que do- te, cauía pecc?.do ; & a

nos naõ enganemos , & dif- que padeces moftrandò-tc

,

íimulemos com os pecca- CiJufa graça, & gloria : Eft
dos,quc parecem pequenos, mm confujio adducms pec^

AíTim como para emendar- cafum^ ó- efi amfufio addU'

mos as faltas exteriores, cens gratiâm ^& glmiarnSc
que ofíendem os olhos hu- te conheceres , & humilha-

manos , ufamos do eípelho: rcs, cícufará Deos de tomar
afllm para alcançarmos a por inftrumento de humi-
ver,.&: emendar aos intcrio- Iharte a permifTaõ das faltas,

res, que oíTendem os olhos cm que cães. Mas adverte,

de Deos , devemos ufar do que nem pelas reincidências

exame , pondo-íe cada hum de cada dia te defvies dos

a li diante de íi mefmo , & fe Sacrnmcntos,por deíconfia-

Ihe parecer que naò tem do; Jiem pelo coílime de

loan peccados, faiba (diz SJoaô) as confcffarcs , te dcfç aides

' • ^- que fc engana a íí mefmo

;

da dor de as cômctrcr,& do

& pode naícer illo , ou da propoíito de as emendar. A
luz Ibr pouca , ou do eípe- efte rcmedirf do Sacramen-

Ihofer fallo. to fe reduzem os que cha-

maã



Exercido 1. Òos peccados. ^ r 9
maô Sâcramcntaes^como he aífim diz Santo Agoflinho,

o Padre noíTo, a agoa benta, fallando em hu Sermaô com ^^/J^^^.

&:c. ^^ fuás Ovelhas. Delcjo cn- a.s 41.

Terceiro: app!ica-te à fuiarvos mais claramente

y

virtude do íilencio,& a cvi- com que obras fe redimem

tar a demafiada commiini- os peccados miúdos. Todas-

caçaõcomascrcaturas.por- as vezes que vifitamos os

que fendo a língua húa uni- enfermos -, & os encarcera-

verfidade, ou multidão de d€)s,&: fazemos pazes entre

vicios,fccomofréyo defla os difcordes , k jejuamos

virtude -, moderado pela nos dias que a Igreja finada,

maõ de Deos, a governares, & lavamos os pés aos po-

cortas de hum íó golpe a bres j & vigiamos de noite

raiz de muitos peccados^
í'^

em Oração, &: repartimos

que emfimnaò ha melhor íí- eímolas aos mendigos, &
rial da alma perfeita, do que perdoamos de boarrxnte os

a lingua paranaõ tropeça: aggravos,que nos fizeracj

& para naò tropeçar hene- per efías , & outras íeme-

ceffa.xio fugir das occaíiòes, Ihantes obras nos faõ per-

& amar a íolcdade
, que he doados os peccados miúdos

a Metropoli do Efpirito de cadadia^ iflohe,noscon-

Santo : & defengana-tc, cedeDeos auxiliosxomque
que nenhua coufa perver- delles nos arrependamos. E
te mais depreffa a humho- naô haja quem diga (accreí-

fnem , do qwc outro ho- centa o mefmo Santo em
mem. outro lugar: ) Hua que vez

(Quanto; excrcita-te em que chegue a ver a Deos,
boas obras de penitenciasse nao importa que me dete-

de caridade ; porque por el- nha no Purgatório. NinguÊ
las nos excita Deos à dor,& diga tal , irmãos cariíTimos :

por coníeguinte nos conce- porque aqiielle fogo he mais
de o perdão dosveniaes já terribel , do que todas as

commettidos , & dá graça penas
,
que nefte Mundo fe

de protecção cfpiciai para pódern vergou fentir,cuex-

naò cahirmos em outrot)^ E cogitar. Tudo iflo he de

Santo^
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Sinto Agoíiinhc. .Mas tu, lhos bem conhecem mínba«

ahiumiiihu, 9 que. te im- imperfeiçocns j & rós bem

__

porra he, que ufesdefiesre- conhecemos , 2< confeíTa^

mcd ÒS5 por eyitar nao tan- mos ,
que íó vós íois Santo,

to as penas, como as culpas, fó vós Senhor , fó vós Aitif.

que offendem a Dcos , & te fimo. Porém já que das pe.

rptardaõ a fua poffe. E alTim dras podeis fazer filhos de
o principal , em que has de Abrahaõ peia Fé,fazey ago.

empregar o tempo da Ora- ra dos fi llios de Abrahaõ fi-

cao ícj i em fazer repetidos, lhos de Deos .pe]a caridade^

& eSicazes propofitos de para que pela efficaciayôc

por cm praxe, eftes meyos adopção de voffa graça fe^

paraconfcguir aquelle fim, jamos perfeitos, & agrada-

que hc a pureza de confci- veis a voffos oHios, Amen.
cncia ; convencendo forte,

^ _____.__«__
§c fuavemente a vontade,

.

^

para que fe refolva a em- Rcfumo defta MedttaçaÒ,

prender a vitoria perfeita

de íl mefma com a ajuda da I. Ponto,

todo Poderofo ,
que a niu^ Vo^. damnos que caufa ê i.Coa.

guem a nega , fc dha pedç fucado venid. L He dtfpot:
^'*^''*

como convém. . faraomortaiDevelogo^qiít

. ph meu Deos, & Senhor^ aborrece efie-^ aborrecer tam^

que mandafles que voíro:3 hem aquelle : & quando fe %e

preccicos foffem gu irda- na occafiai , çonjiderar naofé

ilos com toda a pontualida- o vental. que commettCyfenao

áe : Mand^t(í tm cvjtodtri iambem o mortal , tf quefe ar-

w;;^íf ,& quc.os Santos pro- rtfta,

curaffem fcntifiçarfc fem- //. He esfriar o amor de 2
' pre mais: day-nos o que Deos^ é^ do próximo t com

,nos mandais , & manday- defagrado dejie Senhor ^ &
aioso que quizerdes. Quem rijco da noffa perfeveranfa.

pode cíizer : O meu coração Ntnguem deixe entrar em fi

eiiá puro, &:eueftou lim- o viçto da tibieza v & km-

PQ dg peccado ? Voffos o- hre-fe do. fervor com qi^e co-



Exercick L Dos peccados. tzx
tnfçou , fará fe animar acon- Ouiro) excctiía Deos com

itnuallõ. o figo do Purgatório ^ ia-

3 ///. Hs impedir o trato ma^do fati^façaa tni eira ais

familiar com Deus Nofjo Se- de buma palavra cciofa , de

nhorna Orafuo: porque fó os hum entretenimento ffcttjã'

limpos de coração lograo de doy é^ de huma mícnçao me*

Jua prefenfa ,
ó* pa^'a ter par- noi refta. Oh fe me defcnga*

te com Cionjto , he necejfarto naffcjí^que no Juízo de Deos

lavar ate as extremidades ^ heíimor janto ^ é^peffeiç^íy

como Pedro. o que muitas ve^es no huma*

^ Outros muitos dJms cau- na he prolixidade , & imper»

fa o peccada venial
, que cada tmencia \ Ohje ajjentajfe r*-

bum pode confiderar , & dos migo mortificarme totalmen-

qnaes fe vé como emfinao he le , para evitar a mínima of^

mal de pouca confiderafaG y fenfa deDeos.
ainda que feja leve a refpnto III. Ponto.
de outro mai^ grave. E da
ponderação de todos tirarey o Dos remédios , o primeiro r. con.

pedir áDeos com major tnf he exame de confcvmcia 5 f/- fi^cr,

tancia a proUcçú de fua pelho^em que ftafe lê a /i

graça. mefma para emendarfeus de*
II. Poato^ feitos,

11. Confijfao , & conta ^

1 coni
®"^^ cafligos ^him executa fid ao Padie efpiriiual : pa-

fidcr» Deos nefla vida , como confia ra que da bumildade.com que

das Efcnturas -i&hiftonasy lhe defcuhro rmnhaf mifi*
onde lemos suípas ao nojfo rias ^fi obrigue D^os a reme^
parecer muito leves , punidas diallas,

feverameme : grande razaÕ IIL SiknciOy &foledade:
^

para temer aquelle , qut todíH porque àa língua mal govtr-
a^s fuás [ao mais graves : á^ nada., & demafiadu trato com
com tudo lho nad parecem

,
as crcaturas , nafceminnume-

porqm temmiwode munda" raveispeccados,-

no , à- lhefalta a luz
, que os IV. Todo o género de boas ^

Varaoem efpintuaes tiveraõ. olras ; porque riflauraõ , &
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atigmdtcia-^ftrvíir da cart^^ ercuar cfi^.s remed^ios: con.

dãd' , & enriquecem a alma pjf-^r mjfa fragilidade dian*

do'i hibitos das- vírtiidís pa- tedeVeos: & pcdtrlbe efpt-

ta refijlir âos vicm, Ejerá ciai favor para alcançar a

ofruto ds todo efie ponto , re- pureza de confctencia,

patr muitos propo/itos de ex- •
^ - v

EX^
I
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^n .ic-i ç(7> ec» axTi .(» t0 et-» iP^ tr-en 'íí/- «£• €í^ .eP e^^ '^^ i^' e^-
f?.v - <?£» *^ «r- ej7. ii'- 2£* y^^.

exercício lí.

/>^/ cofí/íderaçao dai. núferm da vida huwanay

& vaidade do Mundo.

ER mifcravel , Sc naõ o conhecer, hc cu-

tra nóvá,^ mayor miferia.Por iíTo Chrif-

to Senhor Noffo a hucn defteslhe chamou
miíeravcl ^ fobre mifcravel : Ncfcts qma Apoc.

mifer-^& mtferabihs é-f. Mifcravel pelo que ' • ^•'^•

era : MiferahUs cfi 5 & mifcravel pelo que

ignorava : N(fcis qma mtfer eji. E a razaõ

he : porque o mifcravel
,
que íe naõ conhece por tal , de íi

meímo fcnaô pode compadecer : & naõ poder hum mifc-

ravel compadecerfe de íi mefmo ,
(diz Santo Agoflinho)

que coufa pôde fer mais mifcravel : Giuid wifmm tmfero ^^^n
mvmifncntefeipftim^. c.^i^!

Para evitarmos pois efla nova miferia da ignorância
y

já que naõ podemos evitar as mais , ferviraõ as Medita-
*ç6es defie Exercício : &: por confeguinte de defpegnr nof-

ío coração da coufas vãs , & tranfitorias ^ & levantallo às.

verdadeiras , & eternas y excitando entretanto
5
que anda-^ •

mosdcfterradosnefíe Mundò^ na penalidade de humasít
paciência , & na feiiddade de outras o defejo. Diz o ada-

gio : Se queres fafeer orar , entra no mar : & efle lie hum
dos altos fins

,
pelos quaes ordena Deos que corramos tor-

menta nefte mar de miferias, empolado comi os ventos da
vaidade; para que nos obrigue a levantar os olhos roCeo,
& clamar miíericordia : §uídmm ( diz Hugo Viâorino)
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t^facúii h':mincm adorandi fiudtum excuaret
^
qtihn mije^

tia 'i& icAamit(i5 tantorummdorum ^
quibm aodiclm pré'

fKilnr \

Os affcâos,& frutos, que dciqui mais propriamente

pódc tirai o Excrckante^ íaõ os fcguinres.

í lUanhccmemo , & odto do Receado ^
pelo qiíd todas oé mi'-

^tt^ids ininkrao no Mundo.

D/fprezo do Mtwdo , & todoó fuás grandezas fdlfaâ : ó*

fflttnafâÕ da graça Dtvina , & virtudes ^
porque ji cjlasfa-

zem ao homem fíiiz y
quanto pode fet mfla zida.

Paciência nas aávtrfidcdes jpopíjadgeracs , {nexcufaveis

,

^ pYOvetíoJas,

' Defengãno , de que nenhum hcm, cu profperidade defta vida

ktp'tf^^nente , & tm mnhumafe pode offintar pc [tgttto,

k ivAíoderaçaodp horror à morte^que-^fe vivermos bemMpor"
tapara fahir de tantos males.

Caridade com os proxtmos
,
poiíi todosfomos wifcraveis , ér

nec(l]Jtamos htms dos outros,

Lafltma da erg ueir a de tantos , que fe achao bem cafados çÕ

Mundo , & fó faz(m cafo das coufas vifivcis.

Ilumãdade de coraÇác diante de Deos: pou nap ha coufa

mais aboYrectvel , que hum pobrefoberbo.

Saudades do Ceo , onde nao ha dores , nem lagrimas , nem
tr,ãba lhos ,

porque todas effas coujasjâ paffírao^

1 Admiração^ & louvor da Bondade^ & Sabedoria de Deoít

que de todos osmalesfe ferve para obem defuamayorglorfíf*

&ríoffafalval4d*

20 c-j.i j--^

M&



Exercido IL Das mlferUt da vida] ài jr

MEDITAÇÃO I.

Dasmiferias da vida humana, conííderadas

cm commum.

Homo natus e9c multen , hrevt vivem tempore , npletur

multismiferns. Job 14. i.

Efta Meditação po-

derá fervirme de

compofiçaõ de lu-

gar , imagina ao Santo Job
affentado no íeu efterquili-

nio, pobre, n(i, chagado,

perlcguido, & com o feu

pedaço de telha na maô a-

limpando a lepra. E logo

confiderarey como deídea
cadeira da fua experiência

çftá dando cila lição de

deíengnno a todos os mor-
taes : O homem nafcido de

mulher ,& vivendo tempo
limitado , cftá cheyo de
muitas miferias. Nas quaes
palavras,ainda que taõ bre-

ves, nos enfina três condi-

çocns das miferias da vida

humana, três princípios dó-

dc nafcem,& três remédios,

com que nella nos podemos
coníolar.

;. I, Parte.

I. PONTO,

citas

Uanto às condiçoens;^

a primeira he, qiio-

miferias íaõ geraes a^

todos os homens. Por iffo

naõdiffejob, queeik , ou-

aquelle homem vivia cheyo >

de miferias: fenaóindefini-:

damente : O homem: Homo^ r

que vai o mefmo que dizer.»

Todo o homem. E na ver--

dade affim he: porque ou

feja Rey,ou ruftico: fenhor,

.

ou efcravo ; rico, ou pobre,

fabio , ou ignorante; velho,

ou moço , todos eftaõ cornai

prehendidos da miferiai §ç;

taô pouco lhe podem vaierj

a hum eíTas differenças para^

deixar de fer miferaveU

quam pouco lhe valem pa^í

ra deixar de fer homem... 5o

alguém fôíTe poreíTas pra^*

P jas
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ças perguntando a quantos ti ondo,coni que fe quebrao
cncontraíle

: Homem ,
pa- íiias aguas. E he lambem

dcces alguma miferia? A certo
, que de ninguém po-

repoíla íempre feria a mef- demos temer com' mais ra-
ma : Padeço pa5 fóhuma, zaõ, que íeja brevemente
fenaõ mtntas. E o peyor he, miferavel , como daquclle
que onde nôs imaginamos

,

que lhe parece o naõ tem fí.

que haveria menos , alli or- do. Donde fe moílra fer tal

dinariamentc fe achariaõ

mais j como he nos Gran-
des

, & poderofos j onde a

honra he mais delicada, a

laude mais frágil , os cui-

4âdos mais vivos , os vicioa

mais occafionados , & as

a condição das coufasdèíte

Mundo
,
que nelle até as fe-

licidades íaõ miíerias
j &,

taõ geracs eflas para todos/
que huma vez concedido a
antecedente^que he homem
nafcido de mulher : Bowgi

occupaçoens maispczadas^ fíatuâ de mulure yncccfí^anâ-»

tudo diípofto para produ- mente havemos de conce-
der a confequencia

, que ef«

tá cercado de miferias : Re^
plctur mulits mifnm.

Mas aqui fe offerecc , ò

zir huma larga fementeira
de miferias.E fe alguém qui-

zeíTe dizer , que era feliz

por toda a parte , cíTe entaõ

defcobria outra miíeria,que Catholico , hum efficaz mo-
era a fua mentira, ou afua tivo para teres paciência

ignorância. Porque ainda com os trabalhos. Porque
que por algum breve inter- fe todos univerfalmente pa-

valio façaõ tréguas cônof- dcccm, tu porque mayor ra-

co alguas das miíerias mais zaô naó padecerás ? Se naõ
conhecidas: he certo

, que fódes eximirte de homem,
nem por iffo deixamos de

padecer outras ,
que por

rfienorcs , & continuas já

naõ eftranhamos ; aflim co-

mo os moradores junto às

como queres eximirte do
miferavel ? Se tu eftiveras

no Ceo 5 onde todos íáõ

Bemaventurados , & ainda

affim lá foíTesmiferaveljne-

cataracflas do rio Nilo, já fíe fingido cafo podias di-

pclo ufo naõ fentcm o pt zcr : He poífivcl que íó ea

loii
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fou o peccante , fó eu cho- da alma, miíerias quando

roonde todos cantaó , fó dorme, miferias quando vi-

contra mim difpáraõ todas gia,miíerias para onde quer

as fetcas? Mas fe tu eftás que volte os olhos Quantas
nefte valle de lagrimas

,
que miferlas ha da alma, que fao

novidade he chorares ? Se os vícios ! E qual he o vicio,

vives entre homens , onde em que todo o homem , ain-

tantos íaõ os companheiros da que fcja Santo , naô po-

da tua miferia ,
quantos os de incorrer? Quantas faô as

da tua natureza
,
que novi- miferias do corpo

,
que fao

dade he padeceres ? Confo- as coufas que ha mifter , &
la-te, & vay paíTado como as doenças que padece ! E
puderes, que eíTa mefma pa- qual hc o homem

,
que naô.

ciência te conduzirá às per- viva fogeito a qualquer del-

tas do Ceo , onde ficaó de las ? Quantas miferias faô as

fora rodas as miferias. da que chamamos fortuna ! ^

Aíegunda condição he; E qual he o privilegiado ,>

que eftas miferias n^ fó- que fc ifente de lhe pagar;

nxte faô geraes para todos, foro? De nenhuma parte vir;

fcnaó muitas para cadahú; ve o homem feguro; bem
ainda que o homem feja hu pode fer hum Apoftolo , 5c;

íò:Homo'y3iS miíerias íaõ in- dahi a pouco fer hum trai-,

numeráveis; Mullis mifernsi dorjbem pode íer hum Her^*

tantas fao
,
que por toda a cules faô , & robufto , & ac-

pavte o enchem: Replettir. clamado por immortal , &
Por onde diffc S. Bernardo : cm hum inftãte corromper-:
Mulíts

,
é'' mulítphcihtis , tn- fe de bichos ; bem pode fer

quam , miferttç corports ^ mi- hum Carlos Rey de Ingla-

jertis cordis^miferm cumàor- terra, & dahi a pouco fer

mu , mifertis cum vtgtlat > mU dçgoHado em publico thea--

ferits quaquaverfum fe vtr- tro. Mas naô vás taô longe:>

tat. Muitas, & de muitos olha para ti mefmo,& repa-'

géneros íaô as miferias , de ra cm todas tuas acções , 5c

que o homem eftá cheyo ; verás como todas faô indi-

miferias do corpo , miferias. cioj dâs muitas mifcrias,quc

P ij te
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te cercão. Acordas pela niiferias : Rcfciur muUii

manhãa , & benzcftc : para wtferns.

que te benzes , fenaó para Oh quam enganados an-

armarte contra teiisinimi- daõ logo os que fecnamo-
gos? Logo tens inimigos, raõ delia vida ,& a defejaõ

Eis-ahi huma mifcria. Vef- larga j os que íe pagaò deftc

tes-te. Para que te vcftes, fe- Mundo , & fe abraçaô com
fíaó para cobrir tua defnu- os feus cfpinhos , como fc

dsz , & dcfenderte das inju- foraò flores ! Oh que pouca
rias do tempo. Eis-ahi ou- luz tem quem olha íó para

trai miferias.Lavas as mãosr eftas coufas pela exterior

& porque , fenaõ porque o apparencia , & naõ alcança,

corpo hc huma fcntina viva que quantas invençoens fa*

de im.mundicias ? Mais ou- briccu o homem , foraõ pa-

tra mi feria. Cinges a cfpa- ra dourar es ferros dos ícus

da: para que ferve cfta efpa- grilhoens , & temperar a^

da , fenaõ para matares , ou amargura do cálix de fuás

para te naô matarem < Ou- miferias ! Ditofo aqucllc ^q
trás novas- miferias. Fechas já que o naõ he nefle Mun-
o teuapoíento: fe te naõ do, conhece ao menos que

temeras dos olhos , ou mãos o naõ pode fer : & ja que he

alheas , naõ o fecharas : eíTa eonflrangido a eftar cativo

he outra miferia. E fèdeile cm Babyloniai ao menos re-

inodo fores difcorrendo pe- cuia o cantar neila os canti-

la tua vida , & pelo Mundo cos alegres
,
que feguardaõ

todo, has de achar que tudo para a Jerufalem triunfan-

faõ dependências, & necef. te ; dizendo com o Povo de

fidades , & trabalhos , & ca- Deos : §jiôtncdo caníabimus

tiveiros 5 & moleftias, em cafuttcum Domim m tara

que já naõ reparamos , por- álmia\ Como cantaremos as

que nunca experimentamos canções de alegria nefle val-

eutro melhor lote de vida. Ic y que fó hc de lagrimas ?

Mas na verdade o certo he, A terceira condição hc:

o que diffe Job ,
que o ho- que eftas miferias durão to-

rnem eftá chcyo de muitas^ da a vida, E naô podia dei-

L xar.
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xar de fer aíTiin : porque bcças : de íortc, que { lo-

fendo eila breve : Bf evt ví- ra os pedido.-; extraordina-

vens íempore : & aqucllas riobi ) a puerícia contnbue

muita^ : Aífdíis miferm\ para a ignorância, âc fra-

fegue fe ,
que todo o efpa- queza , a mocidade para os

ço da vida fica cheyo dei- males que occafiona a im-

las : Rcpletur 5 & cm quanto prudência ^ acrevimenio, &
humas acabaõ , & outras fervor do íanguc:avirilida-

começaõ a exercitar íi: com de para a ambição; Sc cuida-

o homem , acaba o homem dos da honra/s: famiiia^ôc á

primeiro que ellas acabem, velhice para os achaques, &
Se o homem vivera eterna- fofpeitas, Sc outra vez para

mente : quando em fim o a fraqueza corno dobrada

Mando acabaffcjacabaria o puerícia.Em fim ,
que todos

homem (ao menos em par- os di .^s do homx eftao ( co-

te) deícrmiferavel.Maso mo diffe o Eíj^irito Santo)

mao he ,que o homem para chcyos de miferia, h. traba-

o Mundo he mortal, &: as lhos, que ncm.quandi ellc

miferias do Mundo para o dorme , dormem : Cunãi udtU

home faò como immortaes. dtes cjus doloribu4 , & ^^ //^- ^* *^' *

Com que naícendo padece, nis plemftint , nec per nc^em

vivendo padece , & até mente recjuicfcit. Beflejugo

morrer vay padecendo : fobrc fer pczado,he taò cõ^

porque o Mundo ahi fe eftá prido
,
que apanha deíde o

femprç para lhe dar em que dia em que fahimos do ven-

cntender , 8c ( como diíTe tre da may, até o dia em que

S. Gregório) os termos que entramos no ventre da ter-

dura a vida , \:\ò curtos , os ra
,
que he a fepultura : Jth

que dura a miferla faô lar- gmngravefuper fiUos Adam.
gos : Et angujiatur ad vt- k die exií^t-s de ventre matns

iam ,
á' dilataíítr ad mife' eorum , ufqtte m diem fepnU

riam Eflá lançando efle tri- tura m matrem omnium, E
buto fobrc todas as idades, o mefmo que dizemos dos

& annos do probe homem; dias do homem, Mundo pc-

& repartido como por ca* qucno
,
podemos dizer dos

L Parte* P ii) dias
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dÍ3s do Mundo grande:por-

qiie quando houve Mundo,
ou hadchavcllo, que naõ
foíTc theatro de fucceffos

HMgicos, eícola de malda-

•dcs j lugar de tentação , ôc

lium Oceano batido com
os fluxos, & refluxos de
perpetuas mudanças > & ca-

lamidades ?

Oh mifcravel Mundo

!

E oh mifcravel homem!
Miferavel Mundo, que fc o
homem for hum Adam, que
viva novecentos annos, lhe

ha de dar que chorar outros

novecentos ! E miferavel

homem
, que fe viver até o

fim do Mundo, até entaô fc

ha de enganar com o Mun-
do ! Sc toda a vida ha o ho-

mem d^ peccar , para que
a defcja larga , ou porque a

cfpera feliz r Defenganc-fe

já , & aprenda a liçaó
, que

todos os dias lhe eftaõ me-

tendo na cabeça fuás mef-

ínas experiências j qucnaó

ha Mundo, nem vida hu-

mana, fcnaõ derte modo; &
que quantos mais dias lhe

i^clVíõ pira viver,râtas mais

pcnas lhe faltaô por íopor-

tar f^Iv© Dcos o te defam-

p^^^(^o,& cm fua prefcien-

Efptrituães ,

cia por ícus pcccados o re-

ferva para as eternas. Por-

que a profpcridade neflc íc-

culo naõ hw bom finai de

falvaçaõ : & aos que Deos
ama , a eíTcs argue , & cafti-

ga. Oh Deos eterno , de cu-

ja vifta clara procede uni-

camête a felicidade da crea-

tura racion:il : defterrado

ando de vós ncfte miferavel

feculo 5 & afllm como naõ

foube o dia de minha entra-

da nelle, taõ pouco fcy o de

minha fahida. Seja quando
vós fordes fcrvido,& entre-

tanto perfegui-me com pic-

dofa maõ quanto quizcr-

des , com tanto que alcance

por mifcricordia voffa a-

quelle eftado, que excluc de

fi perpetuamente todas as

miferias.

II. PONTO.

OUanto aos princípios

donde procedem as

miferias da vida humana.O
primeiro hc o peccado de

noíTos primeiros Pays
,
que

a todos alcançou. Effa cau«

fa apõtou o SantoJob quan-

do diffe: Homo naius de mu*

líert , o homem nafcido de

íftBlhcr.
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mulher. Onde ( como diz prcíuma ;!c íi vãamente:y«-

aGloíTa) alludc a Eva ,
por fttimefi jubditum efe T>cq,&

quem a Serpente introdu- mortalem noripana Deo fen^

zio no Mundo o peccado ítre. E já que por natureza

com todas asmifcrias efFei- naõ podemos deixar de íer

tos íeus. Defta matéria fa- filhos de Eva : Natíís de rm-

remos adiante Meditação Itíre , tratemos de fcr por

cfpecial : agora bafte dizer? graça filhos dç Deos : Qui íoa-^.i

como antes de íe tocar o mn ex/anguimbíií '^nrque ex^^'

pomo vedado, naõ havia vduntate carnis y neqtie ^x

cx^nhccimento ) &c fcicncia valuntate virt
, fed ex De0

do bc(n , & mal 5 tudo para futifunt,

os inn^centes , 6c bons era O fegundo principio faõ

bom. Tanto que o homem os peccados aduaes, &^, pro-

peccou, foube à fua cufta priosdecada homem. Eilc

cih difFerença j & dcllc fc podemos entender, que in-

Qos communicou a fogei- cluhiojobnas mefmas pa-

çaó à morte , a rebelliaõ da lavras, onde infmuou o ori-

carne ao efpirito , a deíor- ginal 5 porcj commummen-
dem dos fentidos ,& potcn- te naõ ha elk ícm aquelles

cias , a immuncia , a pobre- em petToa que paflfou ao

^a , a ignorância, o canfaço, uío de razaó.E fe a brevida-

& outros innumeraveis ma- de da vida he também pe-

les. Quando pois nos vir- na dos peccados , confor-

mos opprimidos delles , hu- me aquillo que diffc Deos

:

milhemonos,òcconhcçamo- Naõ durará o meu efpirito c-ncC

nos, como fez o fobirbo no homem eternamente,^^*

Ma ^^y Antioco: Htnc igitvr porque he carnal, &: pecca-

chab. 9* ^^?it ex gravifupnbta dcdu- dor , & por tanto feus dias
,cíí. II- £i(^ ad agmtionem fui ventre') feraõ breves ; claro eftá que
^ ^"^ & digamos com cllc ( fup- onde Job fallou defta pena ;

pofto que com mais verda- Brevi vivens tempore , nk)%

dciro conhecimento:) Jufto lembrou também aquclU
hequeohomcm mortal ef- culpa. Aílim que pelas cul- .

tcja íubditpaPçoS) ô^aõ pasquçcommçttcmos,nós. .

. ::í P Li] mcf~
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Exdfcich: Efpírituaes ,

iricfnjos fabriCw^.iViCs as mi-* acharás
, que o Mundo he

ícnas que padecemos. Efe hum cndafaub de penas,
rtaó dizc-me,nlma minha: porque o he também de cul-

ícclc, L)cnd-: vem os vichaques,£<: pas.

í9. I* doenças , & a dcftruiçaò da B a liçaõ he efta para tf,

hzzviKx?. , fcnaõ da guia , & que raõ pouco te moves do
luxuria? Onde tem a fua am,or de Deos, & tanto do
raiz as mortes ^ & ferimen- amor próprio. Por tanto

,

tos, fcnaõ ni irn^&invcji? fe queres eícuzar tormxcos,

Donde procede a pobreza, evita deiiétosrfenaõ queres

& ignorância, fenaó da pre- beber as fazes do caftigo,

guita, &: negligencia? Don- naò te en.briagues cem o
de os naufrágios , batalhas, vinho doce do deleite,

cativeiros, ôc prizces,fenaô Amia,& teme a teu Deos, do m^]^^

da cobiça, & ambição r Per- qual efiá eícrito
,
que com.i7 cri,

que he o próximo julgado os Santos he Santo, & eòm *^*

dos outros, íenaô porque os innocentcs innocente,-

os julgou primeiro ? Por- mas com os que pervertem

que fe perdem , & dcrra- a razaõ pelo appctite, per-

maõ as riquezas, fenaò por- verte ellc também , & troca

c^it foraõ mal adquiridas ? a fua benignidade pela juf-

Eph. 6. Porque fenos encurtao os tiça. E fuppofío que nem
*• prazos da vida , fcnaõ por- por íeguir a innocencia dei-

quc naô honra© os filhos a xes de experimentar a iri-

fcus pays , &: porque indig- bulaçaõ , naõ íerá efta para

f.Co- i^''in^^nte fe chegaõ à mefa vingarfeafuajuftiça, fcnaõ

ii)!.ii. da Sngrada Communhaõ ? para augn.ctaríc a fua glo-
^^ E porque fe arruinaõ asMo- ria.

4- Ríg. nárchias, ienaõ porque nel- O terceiro pr*ncipio to-
*^'

Ias fe naõ procura cultivar cou o mefmo Jobnaquella

a Religião , nem attendc ao palavra : Home , o homem,

Eccící. aug;nento da gloria de que , conforme a derivação

Dcos-,& confei^açaõ da juf- do nome , vai o mefmo qu^
tiça dos Povos ? Sc deftc terreoo, cu morador da ter-

modo fores diíccrrendo >
ra , & a urra fegundo a dif-

pofí-

Ptrv.



Exercido II Da^
pofiçao bem ordenada do

Altiffimo, hc lugar de ini-

fcrias. Edificou o Supremo

Arch.tedo cfta admirável

iT:achina do Univerfo re-

partida em três andares , oú

moradias , humasrnais altas

que as outras. Na inferior,

onde efiá o inferno , tudo

íaò tormentos fem miílura

alguma de deleites? na fu-

prcma y que he o Ceo , tudo

faó fePicidade^., ferTi miííu-

ra alguma de tormento: mas

a do meyo ,
que he a terra

,

foy conveniente
,
que parti-

cipaíTe de huma , & outra,

'& houveíTe nella goftos in-

terrompidos com pezares,

defcanço com trabalhos,

vcntut^ com miíerias.E por

confeguinte os moradores

defíe andar, os terrenos:

fíomo natm de mulure ,haô

de experimientar huma, &
outra CGUía , háõ de éftar

Ibgeitòs à variedade dos lê-

pos , à conupçaõ , & gera-

ção das coufas fublunarcs,

às tentaçocns dos efpiritos

malignos, que na terra cahi'-

ràõ do Geo.& à terra fobem
do inferno. Em íím ifto hc
dcferto , onde íe ha manná',

também ha fcrpentes ,,& fe

iniferim da vida. 1 5 j

ha aguas milagroílis da pe-

dra , tãbem ha curros amar-

goías do mar. De balde

procura o homem defcan-

ço
,
que íeja feguro cm Mu-

do
,
que naô pode deixar de

íer vario .' ha de ter , comio

Jacob a fua cabeceira de

pedra, cabeceira
,
para que

deícancc f mas de pedra pa-

ra cjue naõ deícance mui-
to. DcfcnhandoDeos a Ar-
ca de Noé, lhe cnílnou a
repartilla cm tai forma, que
na parte mais alta hiaô os

homens, 'cm que fe reprc-

Icntaõ os Bcmaventurados,
mais abaixo os animae;?, cm
quefercprcfcntaô os mor-
taes , & no infímo lugar%
ferpcntes , em que fc rcprc-
fentaõ os condcmnados.Te-
nha logo entendido o ho-
mem

, que naõ nafce , & vi-

ve ncfte Mundo, fenaô para
o trabalho como animal , &
depois íobirá a corheccr, &
runar aDeos ccmohomiCm,
fe o naò defmerccer c5 fua

malicia , como ftrpcnte.

Lômva pois, &'adora|'&
alma minha, as traças da Sa-

bedoria Divina : & já que
naõ es íenhora da cíifa , fe-

naõ hoípeda, à^Nt^ conten-

íartc
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Ererctctís

taitc com a morada que te

finaiáraõ, cm quanto o Sç-

nhor da eafa te naõ levanta

a oucra m jís alta , para on-

de já te tem chamado. V'i-

ve lem íi^-kís vontade, que a

de teu Deos , &: delfe modo
no mcyo de mifcrias feras

menos mifcravel. Dá paf-

.íagcmàs coufas que te en-

contrão , 6cdefgoftaõ, fa-

zendo conta
,
que he Mun-

do, &:quenaô has de con-

certallo a teu modo. E cla-

ma ateu Seqhor com efpi-

.nto humilde , éc arrjoroío

,

dizendo com David : yJd-

%'ena rgofum apud te , & pe*

Tcgnnus ficut omms paires

mu: Senhor, eu fou hum
^eilrangciro , & peregrino

íobre a face da terra 5 aíTim

como todos meus pays o
foraõ : por tanto naõ recu-

íb padecer mifcrias como
cUes padecerão. Porém pe-

^o-vos duas coufas > huma
para em quanto viver nefle

dertcrro^outra para quando

fahir dclle. Em quanto efti-

vcr na terr 1 , çoncç4ey-mc

perfeita conformidade com
vofTo benepíaçiro , & pa-

ciência com minhas tribu-

lações., E quando daqui a)ç.

EfpkituaeSj
tirardes , feja para a habita-

ção fuperior cm companhia
dos Bemaventurados

,
que

vos louvaõ , 5c naõ para a

inferior em companhia das
^íerpentes infernaçs

, que
contra o Ceo vomitaõ cterr-

namcnte o veneno de fuás

blasfémias.

Í3I. PONTO,

QUanto às confola-

çoens
,
que podem

ahviarnos o pezp de tantaç

miferias , íeja a primeira,

confiderar que naõ faõ cter*

nas , mas tcmporacs. Vive o
homem por breve tempo:
Brívi víVfns tempore y &
poí' confeguinte naõ pode

aqui fermifcravclfenaópor

tempo breve
, porque com

huma mifcria de fer a vida

breve, furta o corpo a toda^

as; mais. A morte he hum
couto dos que vaô fugindo

às perfeguições dcíle Mun-
do j & tanto que ibe deixaõ

na maõ a cappa , que he efte

norpo corruptivel, naõ tem

mais cm q cfíiprcgar feu fti-

íor,ícnaõ guandalla ate quç

a íuprema Juftiça Ihaman-

dp reftituir fâa,& inteira no
'

dia
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dia da refiirrciçaõ geral.

Por ííTo o Eccleíiaftes lou-

vava mais os mortoS;>do que

Eccicí
^^ vivos : Laudavi wagi^

4.\. mortnoSiquam viventes. Por-

que os vivos fc o eftaò para

o íentido , também o eftaô

para o fenrimentoj & os

mortos com fazer ceffaõ de

bens,fahira5 livres de quan-

tos acredores por momen-
tos os executavaõ; Defte

parecer eftavá aquelle efcla-

recido Varaô Cardeal Re-

ginaldo Polo, que ameaça-

do com a morte por reííflir

à perfidia herética nas re-

voluções de Inglaterra, ref-

Síti-íe- pondeo: CJiiem me tiraíTea

>"/
^^^*

vida, faria o mcfmo que faz

scbií- hum criado defpindo a fcu
nia An- ^^^^ para deitarfc a dormir.

Aborrecido devia cftar tam
bem do Mundo aquellou-

troGentio,que mandou pôr
na íiia ícpultnra cfte epitá-

fio : Per Deos mworíãks ju-

ro ml morte tutiuó : Pelos

Dcofes immortaes affirmo,

que naô ha coufa maisfe-

gura , do que a morte. Di-
zia bem , fuppofto que cria

mal : porque as miferias dcf-

t^ vida
,
que clle fomente

cria 5 & de que nós agora

pie

mlferias ddviâa. 235
falíamos, claro cflá que naõ

podem durar mais
, que a

mefma vida. E nofoutros,

que fabcmos haver miferias

eternas, também fabí mos,q
naô as caufa a morte acce-

Icrada, fenaõ a vida perver-

fa,& por tanto a efía,& naó

aquella devemos ter hor-

ror. Quem vive pouG0,mas

bem , na terra he miferavel

pouco tempo, no Ceo he
Béaventurado eternamete.

Diga poiscâda hum con-

figo : De que me queixo, de
que me defconfolo tanto ?

ou porque íe me faz taõ dif-

ficultolb o padecer > Nao
he certo

,
que efla vida aca-

ba brevemente, & a outra

dura para fempre ? Em fe-

chando os olhos ha de ha-

ver mais pobreza,nem mais
infâmia , nem doenças, nem
tentaçoéBs ? Como paífoti

atégora tudo que tenho pa-

decido , aífim paíTará o
mais que reíia por padecer.

Para que faço a minha má-
goa mais comprida com a

imaginação, do que he na
realidade ? Tudo paíTa , &
a alma permanece para eter-

no. Qiiizerao huma vez os

Anjos confoiar bua ícrva de

Pcos,
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Dcos 1 que çflava muito af-
* mo natu4 de mnlme , hnvi

flida-, & naõ íizcraó m.a^s vivem tenjporc^nàQ apontou
que huma aeçaõ de ievan^ cauíli alguma^ íupppfto que
tar os olhos ao Cco , h iogo era a vontade de Dcos : af-

abaixallos. Baíicu iito pa- fim taliando cias aiii ferias

:

ra a cofifalar. ,, porque haf- JlepietHrmtdíui. miferus : . a

tou para cila entender ^quc naò apontou/uppondG que
todas as penalidades dcfta era a difpofiçaó do meíroo
vida comparadas com a Senhor. Oh que certa doii-

eterna,, naó durão niais ql^ç t^ina efta ; & oh que impor-
hum levantar y& abaixar o$ t^níé ! Certa j pqrque naa
oll.os != Livre-nos Deos da- menos vem da maô de Deos
qiicUas penas

,
que naô tem os males que padecemos, do

fim
,
que eltoutras naó pó- que ;0S bews que logramos i

dcm deixar defertaô brç^ naô menos a luz da profpe-

vcs como a vidíi! ^f^V/ Vi^ ridade , do que as trevas da

*vem fempore. . ; ih . - tribulação , como ellcmef-

A íegunda confolaçaõ he mo diffe pelo Profeta : Ego
i^^-^^

confiderar como eflas pc- Dommus ^ ó" nm ejf alm^^s^ 9.

nalidades vem da maô de formam Incem,^ c^ creans te-

Dcos Ifto parece que inft-. uibrasy famns pacem , &
nua o modo com que Jqb crtéins malum. Importante;

faila ^ dizendo, que o ho- porque fe os homens fepcr-

mem eftá cheyo de miíerias: fuadiré defta verdadc,aprc-

P-rpletur : & naó dizendo deráô mais facilmente a vir-

quem o enche. Como dando tude da paciência ; & dos

^ entender, que íyppoilo, mefmos trabalhos íaberaõ

que deftas miíerias ha mui- tirar a confolaçaõ delles. E
tas califas fegundas,que faó que mayor coníolaçaó para

as creaturas , nap devemos hum miferavel,do que con-

attribuillo açflas, fenaó a flarlhe quetudo.oque naõ

primeira
,
que he Deos nof- he peccado lhe vem da maõ

fo Senhor. E affim como fal- de feu Senhor ? Coníola-tc,

lando Job do fer^ nafcimen- alm^a minha, poi^ íabes, que

to , & vida do homem : Ho ainda que cftás cheya de
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Hiiferias yDecs he o que te naícido fomente de mulher

.cnchco delias. No meyo de fcm obra de varaõ: Nai ns de

íteus males levanta o efpiri- mulure^ eftylo pelo qual ta-

•to ao Ceo , & imagin'» que bem fallou S. Paulo : F.Uum Ca?atr,

ouves a Deos dizer : Ego [uumfa^ínm cx mulkre, Elle ^' ^*

Domtrms creans malttm : Eu o que viveo breve tempo
fou o que fiz cíTes males , fe entre nós, pois apenas cxce.

males podem chamarie os deo trinta & três annos. EI-

sque faço por teu mayor bé. le finalmente o que por võ-

Naò osattribuasà creatu- tadc do Altiílimo^ & para

ra , fenaõ a mim : Ego Do- noíTo remédio foy cheyo de

wmus ^ & non efi ãltu4. Se trabalhos,& miíeriasi^fp/^-

pcrguntas os fins , eu os co- tfív multt^ miferus : como já

nheço; bafte-te agora lem- tinha dito por David: Aíifcr
p^^.^^

brarte^que tu es meu cícra- faãusfmn ego , & ctirvaím ^y.
7.'

vo para íbfrerme , & eu teu fum tffque infinem : Eu (diz

Senhor para provartc : Ego Chrifto,conforme intcrpre-

Dominus taõ Santo Ambrofio, & S.

A terceira coníblaçaõ, & Joaõ Chryíbfícmo^fuy feito

inuito mais cíficaz que as miferavel,& opprimido to-

outras, he a companhia que da a vida. Vio pois efíe Se-

cm noíías mi ferias foy fer- nhor defde a altura de feu

vido fazemos o mcfmo throno , ondeabcterno vi-

Deos, baixando para iíTo à ve , & rcyna bemavcntura-
terra em carne paffivcl.Efle do em fi mefmo, as miferias,

he o Homem , de quem no de que por toda a parte os

íentido myftico podemos pobres homens cfíavaõ cer-

cntender que fallou Job em eados; vio as tentações, vio

toda a referida íentença. as]agrimas,vieosdefampa-

Porque elle por cxcellepxia ros, as dores,as infâmias, as

hc o homem : Homo: & efle Galumnias,& por remate de

he o nome , com q foy moí- tudo a amargura da morte a

trado às turbas quãdo mais que cftavao íbgcitos : & ái-

cercado eftava de noíTasmi- tamente abalado de fua pa*

íerias: £ae Homo, Elle hc o tcrnal piedadcjdiíTe.-Eu que-
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roir metcrmen )meyodcf- deft^ Senhor em razão 3c
tcs homens feito Gomo huíTi fuás penas remediando as

dciles 5 eu quero também noíías^o que oEuingelifta

padecer, também cliorar, diíTedelIc emrazaõ defeus

também fer tentado ^ ca- milagres , farando a todos

lumniado,defemparado, & osenfermos: Virtus de tllov^c. 6.

tido por infcime: quero ter exihat^ et Çanabat omnes-.í'^-''^^^'^^*

corpo accomm.odado para hiadelle virtudes
, que a to-

a dor, para o trabalho , & dos remediava. Oh meu
para a morte. E como o de- amantiílimo JESUS , com-
rerm nou , aíTim o fez : Mt- panheiro dulciílimo , & re-

ferfac7^ffum egOy ^ curva' mediador poderofiííimo de

tusfum vfjue mfinem, minhas mi feriasjjá agora ef-

Sendo pois 2;rande alivio tas fe podem naõ lóirente

para hum afíliíto ter em fofrer, mas defejar , fó por
íua companhia outros, com ter em vós a companhia , ôc

quem reparta fuás penas 5 de vós o remédio. Hua vez
que alivio naõ íerá para os que em vós tocáraõ , ditas

miferaveis filhos de Adam, faõ , &naò miíerias 5 flores

^Xer-lhes companheiro nas faõ q coroação, &c naõ efpi-

. miíerias defta vida o mef- nhos queferem. Oh que fir-

mo Filho de Deos ? Quanto me fundamento tenho aqui

mais
, que as penas deííe Se- para eíperar a íalvaçaõlPor

nhor naõ fó fervem de fa- que fc voíTo amor vos obri-

zar companhia às noíTas/e- gou a tomar parte taõ gran-

naõ também de remedia lias: de de minhas miferias tcm-

porque as fuás lagrimas faõ poraes , como vos naõ obri-

a noíTa alegria , fuás Cha- garáa^iíarme parte em voffa

gasanoíTamedicina^fuapo- felicidade eterna? Se por

breza os noíTos thefouros amor do homem morrço híi

fua deshonra o noíTo credi- Deosjcc mo por amor de hu
to , fua morte a noíía vida, Deos naõ vivirá o homem?
&: todas fuás miferias caufa Bemdito feja voíTo nome
de noíTa bemaventurança. eternamente por tal amor,

Çòm . qu^ podemos dizer tal piedade, & tal promeffa^
^ Re-
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. ^ mente ao homem defâe que

7iãf(e ate que cfpifa -ipois cm
Rffumtí dejt^ Meditafao. todas as idades , <. mm , ^

dias .hé da o Mundo que pa*

Nas nnftrias da vtda hu- decer. Erro he hgo dej'jar

Wãna fojjo cofijidtrar ires vida larga^ ou ejper aliafdtz,

copfas. L As condtçõtns que Snjpire o homem pi la do CeOt

tem. II. As canjas donde qutlòejja hefdiz^^o effakt

procedem. IIL As confola* larga,

foem que as aliviad. II. Ponto.

I. Ponto. Das caufas -^a Lhe o pec-i -Con^

«.Con. Das condiçoens^ a I. he cad$ denGjJospitmeirosFays^
^'"^^'

'^^^*
f^^^ generalidade : porque to» o qual trcuxe comfgo a ícdos

cios padecem , fern Je fjcu- (em defaridevies innnmera^

latem das mayores nnferias^ veis males, Hutmlhe-fe todo

nem os Grandes do Mundo
-y

o homem
, ^ accommQde fe a

& fe a algum lhe parece o padecellos
,
pcis nao pode r/.

contrario , cjfe he mais imfe^ cufarjcrflho de Adam ; mas
raid , porque je engana, JJlo anime-fe^ pois pòdejerfiho de

me jiT vn á de motivo para a Deos.

paciência
; pois tinho tantos IL Os peccados aííuacs

^
companheiros nos trabalhos ,

de cada hum : porque onde ha
quantos na natureza, culpas , ha de haver penas ;

2 //. A fua mulitdao j
por^ ^ he^mefmofazer injnrta a

que cada homem ejiâ chcyo Deos , que fazerfe mal a fu
de mtferias

; ^ o Mundo to- Per tanto c(ffe o homem da

do^ fe foubermos 6lhí,r para cfftnfa -^ cfjoráVeosdocaf^
elle 5 naõ confia de outra cou- tigo : c^ cjuem o defeja pudcfa

fa. Donde fe fnojira a ce^ para comfigo , nac feja mpio
gueira de tantas

,
que vivem para com (íle,

contentes, comjigo ,
ó' com o III.A Providencia dô AU

^
Mundo

, parecendolhes dtgno tijfmo » que dijpoz que a ter-
^

defeu amor. ra foÇe lugar de g(Jios , ^
3 IIL Sua con1inuaça^:por' pefares mijiurados , a£im co*

^ue acompanhai mjeparavel- mo o Ceo he lugar de gofios
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Jimplepi-.ente , & o inferno II. Certtficâtfe , qut (0-
^

Jimplejnume dt
.
tormentos, dos os wales^ cxc~ [no o da cul*

ReprrhcnJIvel he logo a /w- p.7, vem da mão dà Deos. Pa--

púcienci^ doi qt^e querem vi- ra ejia^& nh para as creatu-

Ver na tcrra^ comofe -viverão ras , quefio meros infirumn*

no C(o: & louvável a re//g* tos j^^m , deve olhar o airiju*

nãÇ^Q dos que accommodao, lado^ cr levará, mais fuavei

\{ua vontade a de Deos. mente /híJ trabalhos,

l\\. Ponto. 111, A companhia qm
r. Con- Das confoláçoens ^al. he Chrijio Smhsr Noffofoy fcr*^

.^r^-, fabcr queejtas mifenas aca- vido faztr às mjfas penas

hao ao menos coma vtda^qm còm asfnas ^remediando jun*

brevemenie pajja. Com que lamente aquellas com ejlas.

a morte
,
para os que tem fe\ Conjiderern os atribulados ,

£^ Vivem como devem , nao que huma vez que tem tal

deve fer temida: temidasfim companheiro^ jÁ as miferias

dcvem fer aquellas penas que fao venturas j & confiem^

fiunca fújjão 5 que efloutras que o Senhor
,
que recebeo as

comparadas com ellas não du- noffas penas , também nos da*

ião mais que hum levantar^ rã a fua gloria»

é^ abaixar os olhos.

MEDITAC,AO 11.

Da vaidade de todas as coufas do Mundo.

Famtas vmitattim^ dixit Ecclefiaftes: vanitas vanitatum l

& omma vanitas, Ecclef. 1.2.

E o Cco Empyreo vrasque Ihediffcra: Vaida-

fallára com a terra, de de vaidades,.&: tudo vai-?

r- ou a Eternidade c5 dnde. Neftc penfameoto

9 tempo: eílasí^ô as paU- parece eftava S.JoaôChry»,

íofto*



Exercicio 11. Das
foftomo quando chamou a

cfta fentença voz digna do
Cgo , a qual fahio pela bo-

ca de Saiamaõ já quando fi-

nalmente tornando em fi,

pode defde as fombras con-

fufas defte abyfmo voltar

os olhos para o lume da

verdadeira Sabedoria: Cce-

lo digna vox , quam Sahmon
ad fé reverfus , c^ quafi ex

umbrofi quadam abjffo ad
lúmen vera fapientia refpi-

cere valcns , emifit tandem, E
na verdade cila fó baftava

por Sermão ao Ecclefiaftes,

& a nós por matéria da Me-
ditação. Mas para que fe

detenha na memoria, a di-

vidiremos pelos íeguintes

pontos

.

I. PONTO.

eOníidera como todas

as coufas defte Mun-
do,naõ fomente faõ vãs, fe-

naô vaniíTimas : crefceo lua

vaidade , naó a qualquer

grão , mas ao íuprcmo. Por
iíTo o Sábio naõ fe conten-

tou^ com dar- lhes íimpleí-

rnentc o nome de Vaidade

:

fenaõ^que dobrando ^s ter-

mos , lhe chamo ii Vaidade

miferiaí da vida. i\i
de vaidades. Paraqucafiii>Ti^

como naEfcrituraporCeo

de Ceos entendemos o fu-

premo
,
que he o Empyreo?

&por Cântico de cânticos

entendemos o mais excel-

lente , que hc o de Saiamaõ;

& por Santo dos Saneos en-

tendemos o Santo por ef-

fencia, que he Deos: aífim

ngora por Vaidade de vai?

dades entcndeíTemos huma
vaidade grande, que hc a do

Mundo : Nom fiy/iphciter

vaniíasj (dizChryíbftomo)

fed per €x<:elknth2fn, Saõ as

coufas do Mundo com ral

exceíTo vás
,
que mais pare-

cem fombra de coufas ,
que

realmente coufis. E como
a fombra he huma negação

da luz no meyo da mefma
luz, & cor.íiftc em nada : aí-

íim ellas fap humanegaçap
do verdadeiro fer, quehe
Deos , no meyo do me/mo
Deos ;. & em íi. parecem na-

da. Por onde cm lugar das

ditas palavras : Vaidade de

vaidades , & tudo vaidade;

leraõ outros: Nada de nada,

& tudo nada; Nikihm mhi*

h-i& om*jía nihiL E aífim ha-

via de fer : porque como
Deo^ he todo ofer, &nc.

Q^ nhuma
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nhumacoiffaheoqueDcos Vaidade hc á nobreza do
hc : que haviaõ de íer todas fangue ; pois todos os ho-
as cdu fts j ícnao nada : Om- mes faõ do mefmo barro de
fiia níhih &h fe entende- Adam, todos fe convertem
ra&osh.omens, que quando na mefmacinzadafepultii-
foiicitaõ , poffaem , olí per- ra , & em eftando delacom-
dcm as eoiiías defte feculo^ panhados dosapparatos da

. nada perde , nada poíTuem, fortuna , logo fc defconhe*

& nadafolicitaò! Sem.du- ce a diíFerença. Vaidade hc
a prefunçaô das letras : pois

o mayor íabio do Mundo
de boamente trocará a par-

te que íabe
,
pela que igno-

ra : ôc iffo mefmo que labe,

quaíi tudo efíá redufido a

opinioens: &: muitas vezes

fe engana até nas couíàs

que traz entre macs ^ & de-

baixo dos fentidos. Vaida-

vida converterão feus cui-

dados cm amar aquelle Sc-

11ho^^ em quem nada fe per-

de do que hum.a vez fe poí-

fue , & fe poíTue muito
maisdoqusfefolicita. Oh
fe entenderão como todas

ascoufasdcfte Mundo íaõ

Ib.nbraSjSc os que as feguc,

meninos que andaô brin-

tandotom cilas, & fazendo de he o que o Mundo cha-

^or abraçallas I Sem duvi- ma honra , fama , ou credi-

dl íe converterão à verda- to: pois depende da opinião

deira luz, que he Deos : on* dos outros
, que a da5 , ou

de em lugar de vaidade de tiraõ jufta, ou iniquamen-

vaidades , & tudo vaidade , te, como lhes parece : & em
veriíô claramente a verda- hum momento apenas ha

lembrança do homem mais

afamado. Vaidade he a

gentilezarpois qualquer in-

juria do tempo a murcha
como flor , & aos toques de

hum humor deftemperado

eíbla como vidro. Vaida-

de íaô as amizades dos mú-
danos ; pois na verdade ca-

da

de de verdadcs^ôc tudo ver-

dade

ConíiJera em fegundo

•!ui:!ar , como efla vaidade

coniprehcnde, nao fó algu-

mas coufas do Mundo, fe-

naõ todas geralmente : O^-
Hiià vanit^s^ ou como eu*

tros íem : 'Tí?/?mí vanitos*



Exercido 11 Da^
da hum fc ama a íi , & huns

oontemporizaõ com os ou-

tros, levando o fent ido na

própria commodidade. Oh
quanta vaidade ha nas ri-

quezas
,
goftos , & dignida-

des 5 nos edifícios , trajos, &
coiiiimes ; nos Palácios

,

Tribunaes, & Univeríida-

des > & ainda nos lugares

onde parece que fó mora-

vaó a piedade,o deíengano,

a penitencia, & a imitação

de Chrifto 1 Emfim tudo he

vaidade: ôc aílim como no
mar naõ ha outra coufa fe-

naò ondas
,
que fuccedem a

ondas, & todas íe desfazem

em efcumas : aífim no mar
do íeculo naô ha fenaõ vai-

dade fòbre vaidade, à^ tudo

fc torna em vaidade : Et to-

ium vamtas. Quem hc lo-

g^ o que no meyo dcftas

on las pode fahir , naó digo

illefo , mas ao menos falvo

às pravas da Eternidade ?

Aquelle fó que íe pega às

taboas da Cruz de Chrifto,

formando cípiritualmente

os íeus quatro ângulos da-

quelles quatro géneros de

deíprefo
, que explicou S.

Bernardo : Spernen Mun-
dum

, fpernert nullum ^fper-

miferimdavída. 141
nere [efe , fperncre fefpirm:

deíprezo do Mundo , def-

prezo de ninguém , deípre-

zo de fi meímo , defprezG

de que o defprezcm. A vai-

dade dascouías pega-feao

noíTo coração pela cftima

que delias faz, & dcfpega-

fe pelo deíprezo, que delias

tem. Naô ames a vaidade^

naó feras vaõ : que o amop
nos torna femelhantes ao

que amamos.

Coníidera em terceiro^

lugar, como as couías da
Mundo j ni5 íómcntc faõ

todas vãs,& vaniffimas : fe*

naõ
j
que a mefma vaidade

delias tem dentro de íl ou-

tra fcgimda vaidade,qué he

faltarem com eíTe meímo
fim vaõ que prometiaò. Co-
que naò fó fica huma couía

vaidade , fenaõ vaidadeda
mefma vaidade, como diz

o Sábio : Famtasvãnitatum,
'

Entenderemos ifto melhor

por exemplos. Pertender

o ambiciofo o lugar,ou dig-'

nidade para fcr cftimado |

ainda que confeguira ofeu'

intento , he vaidade : & a- '

eh ar (como fuccede mui-

tas Vezes) o difcredito pelo

caminho que bufcava a efti-

Q ij mação



244 Exercidos

maça5 5 effa hc a vaidade da

vaidade. Trabalhar o ou-

tro por fer rico , para viver

dcfcançado , he vaidade : &
quando alcança eíTas rique-

zas, acharfe mais avarento,

& mais cheyo de cuida-

dos; eíía he a vaidade da

vaidad . Defvelár-íe o ou-

tro pBtícr graça nos olhos

do Principe , devendo buf-

calla fó nos de Deos , he

vaidade : & de repente ca-

hir deffa graça , & ficar

mais encontrado com to.

dos , do que cftava ; cffa he

a vaidade da vaidade. O
mefmo acontece aos que

por confervar nimiamente

a íaude^ a fazem mais ío-

geita a infirmidades; por

oftentar valentia
,
perecem

no pçrigo ; por moíarar ri-

quezas , mais depreíTa em-

pobrecem ; por occultar a

fealdade, íe cobrem com
QUtras mâyorcs fealdadcs.

De fortc,que naõ fó he vai-

dade o que o Mundo nos

promctte, fcnaô que eíTas

meímas promeíTas naõ as

cumDre , fruftrarído huma
vaidade Com outra ; & cfta

he a yaicjade das demais vai-

EfpiYíínmj
Oh bens do Mundo ; para

de todo ferdes vãos, naõ
vos bailava ferdes limita-

dos', fe além diíTo naõ fof-

feis falfos ? Pareceif-me

com as maçãas de Sodcma,
que fobrc nao ferem mais

que maças, por dentro eftaõ
cheas de cinza. Mas nao
tendes vós a culpa de, nos
enganarmos cóvofco 3 pois

bem ilibemos
,
que naõ ha

Mundo fenaõ defte modo.,

& aíTim falfos , aíTmi limi-

tados vos queremos. E por
tanto jufto caftigo he de
quem amou a voffa vaida-

de
,
que nem efta logre , fi-

cando vaõ o íeu defejo , &
vaõ o comprimento delle.

Oh verdade incommutavel

Deos meu , Senhor meu y &è

todo rt^eu bem ; apartay cã
a fuav^ violcncia de volía

graça meu coração do amor
do íeculo ; & trazey-o pa-

ra vós , moftrandolhe a ver-

dade do que prometteis,-&

o cxceílo do que dais aos

que vos amaõ: & quanto

fica inferior noíTo concei-

to às vDÍTas promcffas, &
voffas promeffas às voflas

dadivas.

II.PON-
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Exercido IL Das

lí. PONTO.

Ubamos agora a medi-
tar as raz;ocns , ou prin-

cípios, por onde todas as

coufas do Mundo fe cha-
maô vaididc. Occorreai
três mais principacs. Pri-
meira a fuperioridade infi.

nita de feii Creador. He
Deos hum mar taõ vafto

,

hu:n pego taõ profundo de
todo o íer,& bondade, que
^s çrcaturas to ias co.npa-
radas com elle

, parece que
naõ tem ícr : Stthfi zriua mea
íanquammhilum anete: O

Pí4im meu fer diante de vós ( diz
«t?-4. Divid fallando eon eilie

Senhor) he cotio fc fora
mda. Sehefubttvncia: J^wi.

Jlancia : c 3mo he nadi ; Tan-
quartímbiltm ? Era íubflaa-
cia em quinto fuppolia cm
V)^Vid:Subftaf2ítame. Mis
çranada, em quanto potta

diante de Deos: Â^ae (c.Por-

que à vifta do infinito fer

tudo o mais parece que naõ
he íer. He a noíTa íubrtan-
cia a reípeito de Deos , co-

mo os accidentes a refpeito

da íwbftancia: Omms crea»

tura rtfpeãu Dei (dizRicar-

i L Parte.

miferias da vida, 14^
do) ejl enspcr mitaticnem-^

nonfecm atqueacctdtntiaref*

peííufuíffianUa. Nós fomos

os accidentes de Deos, &
Deos he a noffa fubftancia :

naõ podia Deos fuflentar

accidentes em fi 5 & fuften"

ta-os fora de fi. E aflim co-

mo o accidente he hum
meyo fer

,
que encoftado à

fubftancia fe conferva , &
"apartado delia perece: aífim

as creaturas faõ outro mcyo

fer, que encoíladasaoGrea-

dor fe confervaô , & apar-

tadas delle tornaõ ao fcU

nada. Defte meyo fer das

creaturas diffe Santo Agof-

tinho : hfpext C£Ura infra Lib. 7.

íCi& vidinee omnmo effe-^nec ^jo^/c!

OTMniHO non cffe: effe cjuidemi lu

quia abs te [unt ,mn effe au*,

tem, qma td^qttoi es^nonfuni

:

id enimvne eji , quod mcsm*

mutabilttcr manet, Puz-mc
(diz o Santo Doutor) a con-

templar todas as coufas inr

feriores a vós : & vi que

nem totalmente faõ, nem
totalmente naõ faô : faõ na

verdade
,
porque de vós re-

ceberão o fer : & com tudo

naõ faó
,
porque naõ faô o

que vós fois : ôc fó aquillo

totainaente hç , que inçpm-

Q^iij « mu-
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Énutavelmcnte permanece, cftimaçaõ fó de Dcos, &
'- Oh que enganados an^ defprefo de tudo o mais:

3ao logo os homens comíi- porque certamente coufa

j^ò, & com o Mundo? pois hc indigna da crcatura ra-

ines parece que tem grande cional
,
perverter a ordem

feí^^fó porque naò viraó ou- cins courasxftimando o vil,

tfo mayor! Andaõ diante & defpreíando o precioío,

de feus olhos , &c naõ dos de Segundo : hum grande affe*

Deos : 8c por iffo afuafub- íco à humildade, & hum
flancia , íendo nada^ lhes grande horror à foberk-^,

avulta mais que tudo. Que Porque naõ ha coufa mais

fâtisfeito fica de íi hú mun- arrezoada, ôc natural , do

dana, quando adquirio mais que humiJhar-íe quem hc

hurna herdade , ou edificou vi! > & desfazerfe quem Ixe

Ktirna cafa, ou lhe deraô quaíi nada : nem coula mus
hírii iouvor? Sendo que aborrecivel nos olhos da

«ffa herdade , ainda que oc- fumma Grandeza, do que
<i!'pára codo o Mundo , naô querer o nada engrandecer-

^étã línais que hum ponto y fe ? & prefumir de fi a fum-

.cffâ caía , ainda que fora de ma pequenhez , & miferia.

ouro enlaçando pedraria , Outra razaô dç ferem

€Fí^ hura cantinho efcuroj todas as coufas do Mundo
tffe louvor^ ainda que fora vãas, he porque nenhuma
Á^ào por todos os homens delias fatisfaz o coração

Bafeidos V era hum rumor humano: Em todas as cou-

vaò.RidíCulos íaõ os homcs fas , diz a alma
,
que buícou

em quanto naô Icvantaò o o leu defcanço : In úmmhuJ

peníamento deitas coufas reqmcm quaftvi : mas naõ
^^^ \l^

caducas às eternas: Separe- diz que o achou em algu-

cemíe com meninas bri- ma , fenaô fó em Deos : iíí

gando dfobrc a metade de m h^redifaíe Dor^wtfnõra-

humamaçaa,&dahi apou- bar. Ainda que fe ajuntem

CO amigos por hum alfinete, quantas perfciçoens creou

^Tira d^€ju5 , è alma minha, Deos repartidas pelas créa-

-€Ííes doui frutos. Primeiro: curas > & concorraô todas a

-4- i ; r »
"

. re-



Exercido 11. Das mifèrías da vida. 147
recear ao homem ; taõ po , do q Salamaó no thro-

longe cflarao de o fazerem no. Logo para quem fó

bemavcnturado
, que antes Deos he o feu fim , a fua vi-

lhe affligiraó mais o efpiri- da , & a fua gloria , tudo o '

to. A razaò diíio hc: por- mais que naõ for Deos , íic

que a felicidade , & quieta- mera vaidade,

çaõdecadacreatura confif- Oh alma racional, que

te emconfeguir o fim para andas peregrinando nefte

que foy creada; ôc o homem Mundo : porque te naô co-

foy crcado fó para Deos. nheces a ti, & porque a
Por onde aíllm como a ta- naõ conheces a ellé ?O Mu*
boa nao a faz ditofa a pin- do naõ he feito para te bea-

tura de quem fe adorna , fe- tificar, fcnaõ para te fervir:

naõ a arvore onde vivia ; & tu naõ es feita para go-'

nem apedra afaz ditoíao zar do Mundo, fenaô de

altar onde a beijaõ,fenaõ Deos. Cré de verdade
,
que

o centro onde defcançava: íe elevada ao Ceo Empf-
aílim todas as honras, á go- reo, viras os Anjos, viras os

ftos do Mundo naõ podem Santos,virâs os Palácios da
fazer bemavcnturado o ho- Jerufalem triunfante , viras

mem , fen^õ Deos > que he a as eflrcllas debaixo de teus

raiz onde tem vida eterna, pés; & naõ viras a Deos:
& o centro onde .tem dcG havias de dizer: Para qiíe

canço permanente. PoriíTo me enganarão? Aqui naõ
Chriiio Senhor Noíío diíTe, eftá o que cu bufcava : que
que hum lirio no campo ex- tenho cu que ver no Ceo

,

cedia a gloria de Salamaõ no ou na terra , fenaõ vejo a
ícu throno: porque a glo- meu Deos : ^id wíkt 'e/t PC*\m.

ria verdadeira de Salamaõ in Ccelo^ & a te quidvohú'^'"
*^'

nao côíiitia em íer Rey po- fuper urram. Pois fc todo
deroío , & íabio : & a gloria o Ceo naõ enche â capaci-

de hum lirio coníirte em ter dade do noffo coração ,co-r

as fuás raízes vivas na ter- mo eíperamos que o etich^

ra:ôc por confeguinte me- apequenhez da terral OU*
Ihor eJftava o lirio no cam- tomemos já dcfeagatie , ^

Q^iiij nel:^
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ncUc nos conforme aquellc fciis abuíos o nm para que
cafo de S. Salvio Biípo , o Dcos as creou^as torna a tc-

. qual ( como conta S. Gre- das vãs ,/& a íi mais vão que

lo^scp. gorio Turoncníc , que foy todas.Vej mo-lo em alguns

teftemunha de vifta) ha- exemplos. Crecu Deos o
vendo fallecido , & lendo Sol , Lua , & Efli ellas pam
levado ao Ceo , onde vio o diftinguir os tempos , & in-

gozo dos Santos, depois fluírem na terra: & o ho-

tornou por mandado do Se« mem por eftes aflros quer

nhor a efta vida: & açor- adivinhar os futuros con-^

dando como de hum fono

,

tingentes. Creou o fetimd

convocou todos os íeus , & dia, para que o homemi fan-

Ihes diffe com voz grave,& tificaíle ncilc a Dcos , dan-

enternecida , & com efpiri- do-le às obras de piedade
^

toabrazado: Ouvi, oca- &: religião: & o homem
riffimos, ouvi, &:eniendey, neffe dia ou trabalha por
que tudo o que ncfte Mun- ambição , ou naõ faz nada,

do vedes , naõ he nada : he & cflá ociofo.Creou o tem-

fomente o que diffe Sala- po
,
para que o homem me^

mao : tudo vaidade : Omnia rcceíTe nella a eternidade >

vatiitas, Ditofo o que nef- & a terra ,
para que entretá-

te fcculo pode fazer obras, to habitaffe nella ^ como em
& merecer graça , com que hua eflalqgcm : & o homem
alcance a vifta de Deos. faz conta, que o.tempo da

Acabou de fallar o Santo fua vidahe pararegalaríe;

Biípo > & em teftemunho & a terra imagina ícr hum
áaquella verdade começou paraizo de deleites, onde fe

'.rr.j.a viver dalli por diante o deixarão ficar para ícm-
' cp muito mayor perfeição^ pre, de boa vontade fe fi-

& mais claro conhecimen- cara. Quando Deosvcfiio

to da vaidade do Mundo. a noffos primeiros Pays ,

. A terceira caufa que faz quem naõ íabe que o vefli-

t(>das eftas Gouías do Mun- do foy hum remeJio da

' do vãas , he o homem. Por^ vergonhoía defnudez, ef-

^e cfíe pervertendo com feito^do peccado: & o ho-

mem
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mcm derte , como fambeni- como de mcyos ^ mas goza»

to^fazafuagaia, Scíetra- delias como de fim : naõ
advertindo, que toda a nof-

fa defgraça nafce ( como
diz Santo Agoflinho) dcfta

defordem : Jotum malum

ja taó cunoíamente ,
que

para hum ícu veftido mui-

tasvezes hc neceffario atra-

veíTar mares , cavar minas,

peíbar pérolas, de fpojar dos hommis eft frtii utcndts , e>

íeus penachos as aves , for- tittfríterídts. Donde veyo a

mar padroens para o debu-

xo dos lavores, & outras

inraumeraveis vaidades. Af-

fim também os frutos da

terra , as aves ,
peixes , &c.

quiz o Author da natureza

que íerviffem entre outros

fins para o fuftento mode- homem juntas: cfía, ou a-

rado, & neceffario do noílo quella creatiira
,
por culpa

corpo : & o homem tudo do home he cfla , ou aquel-

fcguirfe, que íendo o Mun-
do todo vaidades , &: fenda

o homem hu Mundo abre-

viado : o homem he hum
rcfum.o de todas as vaida-

des do Mundo. No Mun-
do cflaõ feparadas, & no

convertco em fobe)idoens,

glotonerias, luxurias, & in-

finito gcnero de doenças.

Finalnxntc
,

porqiie naõ

cancemos o diícurío , todas

as crcaturas foraõ feitas,

para que o homem como
racíonaj.pcla fua multidão,

variedade, utilidade, ferr

mofura , & virtudes íobiffe

va vaidade : mas o homem
pov occafiaô delias hc to-

das as vaidades: f^^^^^^^^' ^\^]^-

men t^mvetfa vamtas cmnis 37. s»

homo zivens.

Oh quanto deve fer a-

borrecid© o peccado , fonte

donde manáraõ todas cflas

miferias f Aquella prim.cií-

ra defordem de fe rar.ar o^

SI contemplar as perfeiçoens homem a fi, em vez de amar
do Creador , & lhes déíTc a Deos, he a que originou

E o ho-gtoria por tudo,

mcm deftes dcgraos para

íòbir a Deos,fez affento pa-

ra defcançar nelles. Ahi-

pára ; naò ufa da^ creaturaa ficou defconcértado; Já ne-

nhums

todas as mais dtfordcs Tan>-

to que: o homem deíobedc-

eco a feu Creador , tudo o

que era feito para o home,.
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nhumai coufa ferve para o

feu fim: porque o homem
eom fui turbulenta liber-

dade trai-lorna, & confunde

tudo com-) lhe parece. Já
agora quem ha de endirei-

tar o Mundo,huma vez que

eílá torcido o coração do
homem? Quem ha de pe-

gar de creatura alguma pa-

ra úfar delia 5 fem fe lhe pe-

gar também o affeélo? Mais
barato he negarfe o homem
a todas quantas puder , & a

olhos fechados dizer o que
'dizia Santa Roía de Santa

Maria : Melhor he cegar ,do
que ver tantas vaidades , &
perigos ; ou exclamar com
cípirito reíokito: Creatu-
ras deixay-me

, que para a

minha neceíTidade fois mui-
tas , para o meu appctite

poucas. Oh quem pudera
viver de todo fem vós, para

bufcar mais expeditamen-

te aoCreador, emcujo al-

cance coníiile toda a paz

,

fatisfiçaõ 5 & verdade ! Re-
novay, Ssnh)t Deos, em
meu interior aquelle êfpi-

rito redlo com que creafles

o homem: Snritum re[íuni

iwiova m vifcertbíis tmii
;

para que de todasasjírea-

EfptritfíãeSf

turas ufe rcdamcnte^amin-i

do-vos,& conhecendo- vos,
nçllas. O pezo do amor
próprio tem inclinado o
meu coração para a terra

:

cndireitay-o , aífim como
fizeftes àqueíla mulher en-

curvada do Euangclho Oh
quando

,
quando , fe igua-

lará a minha inclinação

torcida , com a Voffa von-
tade Ycótiffimai^tando põ' au^.

íerit chhqmtas mca tUéC ^^^' ^^

reãttiidini adaqtian} "^' *'

IIL PONTO,

ULtimamcnte ,
paíà

vermos com mayor
clareza cfta vaidade do Mu-
do , cheguemola de fiiais

perto às luzes que a defco-

brem, Saõ cftas cfpecial-

mentre três. Primeira: a luz

da experiência de alguns,

que à fua cuila fe defenga-

náraõ. Segunda : a luz da

candea na maõ de hum mo-
ribundo. Terceira,& mais

clara que todas: a luz da

vida, & exemplos de Chrif-

to. E todas infinúa o Ec-

cleílaftes : porque elle foy

hum dos defen^anados com
a experiência ; & myíti-

ca-
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1

camente rcprcícnta a Pcf- pórticos, & pauíiigcs do^s

foa cie Chriíio :& lago apar ícus tectos. Ofir confundi'*

daquellas palavras: ^anitaó do cada anno cm armadas,

vamtatum\, faz mcnçaó da deícntranhoiifcdeouropa-

morte, dizendo, que buns ra cobrir as íuas falas, ôc

nafcemos , oiitros morre- thronos. Quarenta mil ca-

mos : Generaito advmit , & vallos para carroças , & ou-

gemratw fratent.

'

tros doze mil para montar,

Primeiramente deíco- ainda parecia pobreza. Lo-

bre-fc a vaidade do Mundo grou tanta paz em todo o
à luz da experiência. E naô fcu Reyno, & rcynado, que

temos que buícar outro ninguém o perturbou nem
melhor exemplo ,

que o do com os intentos \ antes os

mefmo Salamaõ , que nefíe Principes comarcãos o aju-

Texto faJla de íi. Hum dos davaõ com íeus feudos. A-
homens que mais logrou cabemos com dizer, que
dos bens deite Mundo, foy teve mil molheres ; as tre-

Salamaò : porque , como zentas com tratamento in-

clle meímo confeffa , nada ferior de concubinas 3 & as

que lhe pedio o coração , ou fetecentas com faufto , Sc

cobiçarão os olhos , lhes tratamento de Rainhas. Sc

negou : Omnia , qu^ deíide- eftas , & outras coufas , que
raverunt ocuU mei , non ne- pudéramos dizer,na6 conf-

gavi cts , me prohibtu cor taflem do Sagrado TextOy
meurn , qmn omni voluptate por ventura vacillára o feu

frueretur. Na fciencia , & credito , & íó com as ouvir
prudência excedeo a tcdosj já o efpirito

,
que tem algu-

na magnificência com que ma coufa de Deos5Íe affligc

fe tratava y mais parecia Ora aqui temos hfia boa
que defcéra do Ceo, do que tcftemunha , que pode di-

nafcido na terra; fuafama zcrnos o que he o Mundo,
médio as azas com os ambi- pois tanto meteu a maõ
tos do Mundo. O monte nçWcXnmque tnc couviritffe^^M.
Libano era pouco para cc- | diz Salamaõ) ad umverfa^

~

dros das columnâs dos feus í^/er^, qua fíctrant manus

£Xi».
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ff>e^, & dd'la(?or:es ^m qmbus lembra ; & fe .o defcngmaõ
frujirà judavcram^ vidi.iH muitas, nao o teme. Mas
ornnilna Véinuatcm ,

ó- afjlh ajuday-nos vós Senhor com
ííionernfinimt^ ó'. mbil per^ a voíTa graça; & Cvom hu-

mdmre^ Jah ilok. E depois ma fó iiçaò voiTa aprende-

ditto y rep.irando em todas remos eiva tao iniportniilc

as obras que tinhaõ feito para noíTa íalvaçaó eterna.

minhis máos, Scoostraba- A fegundi luz hc a da

lhos em que h;ivia fuado candea na maódehum mo-
baldadamente , achey final- ribundo. Oh como fe def-

mente,qu:tad;) era vaida- cobre ao feu refplandor a

de , &c afflicjaõ da alma , & vaidade deftas coufas
, qac

que nidi permanece do Sol antes nos pareciaô verda-r

abaixo. Oh defcngano cia- deiras ! Reprefentemos na

i'iííi:nol .Oh conrufaõ de memoria a .figura de hum
todos os que amaõ efte fe- homem conftituido no ar-^

culo ! Bem diz S. Joaó tigo da morte, & como em-
Chryfoítomo, que eílas pa- balançando entre os fias da

lavras: Vaididc de vaida- tempo, & os princípios da

des, & tudo vaidade, ditas eternidade. Os olhos eftaõ

por Salamaõ ,havia6deef- quebrados, o peito incha-^

crevcrfe nas praças , nas pa- úo , as fontes comprimidas,

redes , nas portas, nos vefti- os fcntidos perturbados , as

dos ; & que todos nós ha- extremidades frias : já o
.víamos de andar repetindo corpo cheira à fepultura , já

ihunsaos outros efte defen- os pulíos ícretíraò: agora

gano: Vanitas vamtatum
,

parte , deík arranco eípira,

^ omni/% vanitas. Mas fe Eya almas enganadas do a-

a/llm fora , çreyo que mais mor do Mudo, cõrtituamos

depreíTa defprezáramos ef- a efte homem juiz do plei^

te aviíò. Taô metido eftá to de fuás vaidades , ôc ef-

o homem neftas vaidades, tejamos pelo que íentcciar,

ou taj metidis as temdcn- porque naquella hora fal*-

tro d : fi; que fe o dcfenga- la-fe verdade. Qye dizes,

nao poucqi.s vçzes.y n:iã. íh^ homemjàcçrca dcfte Mudo,
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do qual fahirás por momê- dos os dias , antes de mor-

tos , & ao qual naó tornarás rer n^quellc ultimo dia ; pa-

íenaõ no dia da refurreiçaõ ra que aprendas deíde logo

de todos os mortos 5 que com utilidade tua, o que

dizes dcfte Mundo ? Que- depois has de aprender

res as fuás riquezas, goítos, íempre com perigo v&c nem
§c honras? Confola-te oquc fcmpre com proveito. Olha
lograftedelle? Vás agrade- para as coufas dcfte Mun-
cido ao bem que te hoípe- do, naõ como vivo, mas
dou? Sem duvida refpon- como moribundo; & lo-

dera com o Ecclefiaftes

:

grarás do outro como im-

Fúnitas vanitatum , & om* mortal.

ma vanitas : Vaidade de A terceira luz he a da

vaidades, & tudo vaidade. Vida de Chrifto Salvador

Ou como S. Jeronymo: noffo,comoellemefmodijP'

. Sme Chnfio vanum eji omm íe : Egojum hx Mnndt.Vor^

quod vivitnas .'quanto fc que como naô fófoynoíTo
naõ empregou em imitar, Salvador, mas também noí-

& amar a Chrifto, tanto fo Meftre: com íeu exem-
tem de vâ a noffa vida. Mas pio nos moftrou , cono to-

affim refpondc
,
porq qual- do o Mundo era vaidade.

quer que tem aquella luz Efcolheo cfte Senhor ^.or

na maò , vê mais do que to- Mãy huma humilde , & dcf-

dos os íabios do Mundo, & conhecida donzella , defpo-
^o partir delle , tomara naõ fada com hum carpinteiro,
levar mais, que dos feus & morad( ra na humilde
bens o deíprezo 5 dos feus Cidade de Nazareth. E
males a paciência. Que ne- fuppofto que íua afcenden-
cedade logo pode fer mais cia era Real , nella o Euan-
craíTa, do que em matéria gelifta S. Mattheus nome-
dc tanta importância julgar ou.como de propoíito , huk

'

hum homemagora por ver- Ruth Gentia , hiia Thsmar
dade o que fabe

, que cntaô incefluofa . luima Berhíabè
ha de julgar por vaidade? adultera. Temos logo a

Oh alma minha, morte to- Chrifto defprczando 'com
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feu exemplo por vaidade^ fii*aoutro,q^o vendeaLo«a
o cíclarccido da terra onde naõ quereré os bornes acò-
habitamos ^ o honrado dos panhar íenaò cô iguaes , ou
poítos, 5c o purificado do mayores^ne perdoar as inju-

fanguc.N-ifceo em hupa lar rias^nem Ibfrçr os ignoratir

pa , foy en vol to em pobres tes, he foberba , & vaidade.

paninbos,reclinadGem hua Naquella ultima Cea, em

q

manjedoura entre dousani- inttituhio o SantiíTimo Sa^

mães. Saõ logo vaidade os cramento,nos entregou feu

palácios altos , as mantilhas Corpo todo a todos^& para

.preciofas , os leitos ricos , o todo o tempo que duraíTe o
acompanhamento , & cor- Mundo. Oh eftupêdoamor!
tejo dos amigos^ & criados. Oh liberalidade infinita 1

Até a idade de trinta annos Vaidade hc logo o afFerre

y iveo deíconhecido. , ofae- cõ q cada hú quer tudo para

.decendo à Senhora ^ & a S. fi) & nada para os outrosj &
Joíeph , & ajudando a ette fe puderaò levar para o ou--

no íeu officio para ganhar tro Mundo quato nefte lo-

o fuftento : íeus veftidos e- gràraô
,
por ventura q nem

raõ pobres , feuçomer mo- dos filhos fe lembrarão. Fi-.

deradò , & commum. Con- nalmente morreo Chrifto

denou logo por vaidade o cm húa Cruz entre dous la-*

bufcar fama, oftentar pren- drõcs, reputado como hum
das, appetccer mãdo, o tra- delles , naõ tendo húa gota

jar cuftofo, comc^' delica- de agua para matar a fede,

do, dedignarfe de ofíicios nemamefmaCruzpara rc-i

baixos, & viver defcança- clinar a cabeça, nem huma.

do i cufta do íuor alheyo. braça de terra para enterrar

Sahindo a pregar efcolheo feu corpo. Quem naõ vê

por Difcipulos , & compa- logo que a honra , ou delei-

nh wiros huns pobres pefca- te , a abundância , a eftima-

dores idiotas : deites fofrco, çaô,& finalmente toda a vi-

& perdoou a Imq o negou, da humana he vaidade de

reJuíioaoutro q naòcria,&c vaidades, & tudo vaidades>

fez quanto pode por redu- pois aífim o affirma com
feu
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feu exemplo o figurado Ec- tas vanitatum , dt^it Eecle-

Aos rayos dcftas três lu-

zes, cada qual mais clara,

clcíidftes : Famias vantía»

tum , dixtt Ecclefiajles.

Oh almas ; qual deftes

dous entendemos ,
que er-

ra ; Chrifto , ou o Mun-
do ? Erra o Mundo todo,

& erraô todos os que o fe-

guem. Chrifto he a verda-

de , o caminho , & a vida

;

verdade para o crermos , ca-

minho para o feguirmos, vi-

veja agora, a alma
,
que ca-

minho efcolhe paraleguir,

que porte da vida affenta,

que mudança , & reforma

toma em feus coflumes. E
tema aquelle rediílimo

Juiz ,
que a cada hum ha de

tomar a conta conforme a

da para o gozarmos eterna- luz que lhe deu ,
para que

mente. Para fer noíTo Mef- naõ erraíTe o caminho de

tre veyo ao Mundo,abrindo íua falvaçaô : & poderá en-

Ifaias

30. à

TCti.IO

com feu exemplo os paíTos,

onde havíamos de pôr os

pés: Efuni oculitm Videntes

^
praceptoretn íuum. Et aures

*
itine audient verbum poft ter-

tao convencer-nos com a-

quellas palavras de Ruben
a feus irmãos : Ntmquid non Ccncf.

dixi vobis : Nohte peccare ?
^^

Naò vo lo tinha eu avifado.

11.

gr^rn monentis: Hac eft via^ que cvitaíTeis peccados? E
ambulate in ea , c^ mn declt* naõ teremos entaõ que ref-

neíts neejue ad dexteram , ne- ponder , fenaõ o que dilTe-

que ãd Jinijiram, Deíenga- raô também aquelles ir-

no , ò mortacs. O defprezo,

a pobreza de cípirito , a af-

flicçâõ : Hac eft via , efte

mãos : Mérito h^ec patimur^ ibiácm

qutapeccavtmm : Todo efle *»•

mal merecemos porque
peccamos. Oh Senhor , li-he o caminho da falvaçaô.

A humildade, penitencia, vray-nos porvoíTa miíeri-

obediencia, tempcráça , Ôcd- cordia de tal defgniça : &
Ha^c eji via : eflas faô as vc- fechay-nos aquf os olhos à

redas do Ceo. Tudo o mais vaidade do Mundo, para
he vaidade de vaidades, que depois no los abrais à
convencida pelo exem.plo luz de voffa gloria,

do meírno Chriiio; ^^aih' ' -ú^u^^i^^ ^-l :-

Re-
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L -y^- dapajjo exferifHtntamesiftòy

a culpa ke de quem fe deixâ

Rffumo dejla Meditação, enganar com g Mundo: á-

o

acerto de quem bujca fi a
I. Ponto» Deos , o qualfe promette mui^

f.Con- Soo 04 COMfas ão Munds^ to ^dí muito mats.
^^^'' naojomente vãíy fenao vanif- II. Ponto.

.

fiina$ em grão exceijivo: pa- Por três razeens princh i.Con-

rccemfomfjras
, on hum quafi pães fe chamaÕ as copifas do^^^^^'

nada. Ridículos Jao logo os Mundo vaidade. I. Porque
que pôr feguir , é;- abraçar comparadas cem Dcos , Çai

e/las fomhras y^ ejie nada, comofenaÕforaí. EJla com^

daxao a luZ) & verdade das paraçao nad fazem os mun^
coufas eternas. danos -, por tffo tendo os olhos

Z E nao fomente fao vis aU apphcados fó para as coufas

guas coufai do Mundo ^fenao da terra j efias lhe parecem

fodz\ geralmente ; honra ifa- grandes. Nao erres tu com
ma

, d leite ^fermo/ura^fcten' elles j procede como racional,

cia , nobreza > ^c. como no defprezando o vil , eftimando

mar tud)fad ondas
,
que que* o preciofo , humilhando-te di*

braô em efctima 5 ajjin m ante de Deos
^
pois es nada.

Mindí) tudo apparmsiaSj que IL Porque poffutdas nao z

parad em vaidade. Para ef- enchem o coraçno\ final de que

cap:ir do naufrágio , pígar a faõ ocas , & vafias. Affente

Cmz de Chrift), cr dtfpre- cada hum comfigo , que ainda

Zir tudo o mais. que lograra juntamente tudo

Além de ferem vis todas o que ha no Umverfo , fenao

^ as coufas do Mundo , tem hu- lograra a D(çs ^ficaria va*

ma vaidade dentro de outra: fio , & dcfconfente , porque

porque faltao comeffe mefmo nao tinha ofim para que foy

logro vaa^ que promettiao: CO' creado.

fnofcvênoqueporojientarfe HL Porque de todas ufa

^

rico empobrece , ^ por bufear mal $ homem para feus inten* •

honra a perde
, ér ejla hea tos vãos : com o que deforde-

vaidade da vaidade. Se a ca* nadas do fim , para que Deos

\ as
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as fez ^ ficai como epuacct-

áns : á" o homem amando
iodas ^fica hum Mundo hre-

' ve y compofio de muitas vai-

dades. Toda ejla def^rdem

nafêCo de huma vontade pr.o-

pna defobedicnte a Deos : por

tjfojd agora o rtwcdto para

naa fe nos pegar a vaidade

I
do Mundo i he ufar àdle o me-

f nos quepodamos,

IIÍ. Ponto.

i.Con- Com três luza fe dcfco-

bre a vaidade do Mundo. L
A experiência : tal foy a de

SalamaÕ
, que depois de lo-

grar quanto Mundo quiZy

tefiemmhouy que tudo era aj-

ficçaÕ de ejpiritô. Efcar-

tntnte cada hum
, ^ dícore

ejis liçao , repetindo muitas

vezes : l^aidade de vaida-

des , & tudo Vaidade : ò- pe-

ça a Deos que lha enfim inte-

riormente,

A IL luz he a vela na
mao de hum moribundo : o

qud fe fojfe perguntada i que

fider.

miferlas da vida, i ^7
lhe parece das coufas djle

Mundo , rcfpondíria , (jue tU'

do era vao ,
ó- falfo , é^ fer^

via de pouco proveito para

a falvaçad. Otmn qitizer

femelhanie defmgano-^ c^ def-

apego y imagme-fe jempre mo-

ribundo na terra,& fera fem-

pre tmmortâl no Ceo,

A 11L luz he a da Vida
j

de Chrifto , que nafccndo y

vivendo , O' morrenáo po*

bre , humilde , & perfg indo,

com fiu exemplo cmdemtia

por vaidade as abintdanctas,,

fauãos^& prazeres do Mun»
do. Aqui pode a alma confi»

derarfe p('jta entre Lhujiq,

& o Míindo: é^ vendo que

fuás doutrinas fàh contra»

nas , cjfenie , que_ Jo a dejtt'

Senhor devefigutr como ver»

dadeira. Advertindo ulti^

mamínte j que fe nao acaba

de refolvírje t as mefmas lu*

zes yque lhe ^nojlrarao a ver*

dade , lhe bao de condemnar

cerro.

I. PârtCé R ME^
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MEDITAÇÃO III.

Das qualidades, OU condiçocns por onde fe

nioftra , & merece ler aborrecida a

vaidade defte Mundo.

'

^

Julnhomtmm uCquccfuo gravi cordei Ut qmd dillgitis

vanuaii:m,&quartits.mendmum^ Piai. 4 v. 5.

Lhos de Adam (cx- ções iremos nós ponderan-
ciama o Rea! Pro- do , acompanhando-as com
rcta ) até quando a meíma pergunta,

haveis de fer de coniçaõ

pezado, que vos inclina pa- I. P O N T O.
ra a terra ? Para que amais

a vaidade,&bufcaisamen- A Primeira condiça5 das

rira? Parece, que foy Da- XjLcouías dette íeculo,

vid difcorrcndo pelas qua- que as moftra vãas, he fua

l!dades,oucondiçoens,que Pequenhez ^ ou limitação,

inortraõ ícr o Mundo va6, Toda a creatura recebeo de

& mcntirofo , & por confe- Deos hum fer pequeno , &
guinte aborrecivel : & naô limitado : & por tanto , co-

áehando alguma^quc patro- mo íó tê bondadç,em quan-

cinaííe o afteclo que lhe te- to tem íer
,
pequena , & li-

mos; antes tantds
, que o mitadahe também a fua bõ-

coiidcmnííò : rompeo , ou dade. Limitada he a vida

nefte fupiro de queixofo

,

do homem ; limitada fua

ou nefta pergunta de admi- fciencia, & poder , limitada

rado ; Ui qmd dthgtits vam- íua honra , fama , & gloria :

itíte^i y porque amais a vai- & tudo o que neftc Mundo

dddc ? As mcímas condi- poíTue , ou dc£c}p |udo o
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que toca com os lentidos ,
quando por iflb inefmo que

ou apprehendc com a ima- nos cabem nas máo3 * & as

ginaçaõ , he curto , & limi- alcançaõ noiFos olhos ^ dc^

tado. Por ido os fcus gof- viamcs julgallns por pe^

tos fe rcprefcntaõ bem na quenas! Mas fe na verdade

goriciha de mel,que provou naò procede ifto de erro do
Lfnti- Jonathas; as íuas dignida- rioírojuizo^&íabemosquc

oH. dcs no pouco oleo com que faõ limitadas , & vás 5 por-
iib. i. tby ungido ElRey Saul i que as amamos? Utqmddí'
^^'

''as íuas riquezas nas quatro ítgiíis vanitatem ?
:"

eípigas, com que fe conten- A íegunda condição dos

tava Ruth ; as fuás confola- bens do Mundo be a fua

.

çoens na telha com que fe Ftkza, Puderaó os goftos

ahviava Job: & íínahnente defle Mundo fer pequenos,

toda a redondeza do Uni- & com tudo fer preciofosi

verfo, cm huma pinga de & nobres: aílim como no
orvalho da manhãa , como divimante, fendo pequena a

Sap.ii â compara o Sábio. Vergo- quantidade, he grande o va-
tcrf. 3. j^j^3 havia de ter logo a ai- lor: ou (para que ponhamos

ma racional de empregar- exemplo^qnaõfeja também
fccm coufas taô limitadas, matéria de vaidade) sífim

quando Deos a fez capaz como o goflo, que a alma

das eternas , & de fi mefmo, íente com hu acfto de amor
Vergonha havia de ter o de Deos , fendo moderado,
coração humano de amar he cò tudo lionefio , nobre,

qualquer partcfinha mini- & preciofo. Naõ he riííim

ma deíle ponto da terra nos deleites do Mudo: por-

com tal affcrro, que muitas que à fua pequcnhez fe ac-

vezes defeftima, k. aggrava crcfcenta a íua baixez^.Ad-

a Deos , por naó foltalla da vertiraô alguns, que na lin*

maò. Oh como fomos ne- gua Hebraica a mehna raiz

ícios! Que as coufas terre- fignifica delicias, ou feli-

nas, porque as temos diante cidade , & mais cinza. Bem
dos olhos , & entre as máos, he , que as vozes naíçaó da

cilas nos parecem grandes

:

meíma raiz , pois os fignifi-^

R ij cados



Exercidos Efpirituaes\
*

a parar no mef- emmaisqiuntidadefabefâ'-"

zcr hum cofre , ou as minas'

da terra. Oh riquezas , &
deleites eternos , ou que ao

menos conduzis para a eter-

nidade : vinde cá, que fó

vós íois nobres, & eftima-

veis ; fó vós fois dignos da

creatura racional. Se eu fi-

terra branca , ou amareila. zer,com o auxilio de Dcos,

Amas a purpura , a feda , as hum ado de fcu amor , tc-

perohs ? Sabes o que amas? nho ao menos hum grão de

Os " excrementos dos pei

xes, das conchas , & dos bi

chos. Amas a meia abun- & participante da natureza

dance, & regalada? Sabes Divina, 6c com direito à

o que amas? Os cadáveres fua gloria. Efte diamante

de animaes,que tal vez pai- fi
,
que tem taes fundos, que

i-6o

cados va5

mo fim. Qui outra couía

faôas delicias ,que acabaõ,

mais qu:í a cinza cm que

acabaòf PoriíTo diffe S.Ber-

nardo , fallando com qual-

quer dos mundanos : Amas
o x)uro , ôc prata ? Sabes o

que amas? Huma pouca de

graça : &c hum fó grão de

graça me fez filho de Deos,

táraS lodo. Amas hum ido

lo vivo de Vénus ? Sabes o

que amas? Hum faço de

immuncíicias. Com feme-

Hiante demonílraça5 pudé-

ramos arguir os que prefu-

mem de valentia , ou ligei-

reza ; fendo huma parte, em
que os tigres, & veados lhes

fazem conhecida venta-

lança vifos da luz da gIo«

ria. Naõ ameis homens a-

quelles bens , cm que com-
municais com os brutos:

mas aquelloutros , em que

communicais com os An-
jos,& com o m_efmo Deos.

A terceira condição hc

a fua Brevidade. Todo o

gem
gofto do Mundo , ainda que

& os que fe agradaõ naõ fora pequeno , & vil,

da bizarria das gallas , fen- era vao, porque brevemcn-

docoufa, de que os pavões tepaffa. Hecomoaflor do

com mayor razão prefu- campo , que o mefmo dia

mem:& os que folgaõ de ter vè o feu nafcimcnto , & a ifaia,

junto, 6c puirdado muito fua morte. Ou como a eí- ^°* ^-

ouro 5 coufa que melhor, & cuma do mar , que hua on-.

da
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da a forma, outra a desfaz, ligeiramente paffaõ : para

pfaim. Por iíTo David diffc : De^ que fe entenda ,
que tudo o

77. n^l^ctrunt tn vanttate dies to- que neiles ha de grandeza,

rum , & anm eorum mim /e- ha também de vaidade. As

JlmaUone: Os dias da vida mayorcs honras, & digni-

íe paíTáraõ vãamcntc , por- dades que ha no Mundo,
que fepaíTáraõ depreffa: & faô a de Summo Pontificc,

a preífa he condição, que & a de Emperador : quem
moftra íua vaidade, Dizc- aqui fobio, naô quer fobir

-me , alma minha ^ onde ef- mais ,
porque na terra naõ

taõ os paíTatempos^ que lo- ha para onde. Mas (oh con-

grafle nos principios de diçaô iníeparavel das cou-

tua vida ? Onde as viftas fas do Mundo I ) anda cfta

aprafiveis , cora que re- grandeza taõ acompanha-

creafle os ^olhos ? Onde os da da brevidade ,
que feten-

maniares faboroíos , com . ta & humEmperadores,fuc-

que delcitaftc o goflo ? De- cedendo fe liuns a outros,' ^

fecernnt mvamíatei jápaf- naõ encherão o cfpaço de

fáraô corno vaidade. Que cem annos: & íctenta & híx

he feito das convcrfaçoens Romanos Pontífices , todos

joviaes^ com que deleita- juntos naõ excederão oef-

vas os amigos , & os lifon- paço de oitenta annos : ha-

geavas f Que • h« feito de vendo entre elks^igum,
tudo o que te deleitou os que fó durou dezafete dias,

fcntidos, confumio os an- & outro treze,& outro trcs:

nos , ^ apafcentou o amor verificando- íe' aquillo do
próprio ? Defecerum tn vá- Ecckfiafllco : Owms Po- ^^uu
fiitate , ^ 4:um frftwattone : imtaíu^ Viía brevu^quc nos «o- '^^

paffáraõ ligeiramente j & Potentados quanto fobe a

na ligeireza com que paf- dignidade, tanto £c encurta

íàraò , moftráraõ a vaidade a vicia. Que deíengano mais

que cm fi tinhaõ. Pois fa- claro da vaidade do Mun-
be,quc quanto mayores faõ do, do qu€ vermos que a ! u
os goftos , honras, &digni- homem antchontem o ado-

dades doMundo,tanto mais ráraõ porVice-Deos na cer-

I. Parte* R iij ra.
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ra , & hoje já hcncccíTario tolo Santiago y comparaa-

fcpultaíio na terra? Oh do a vida humana , & todas

íuas coufas a huma roda

:

RõtamnãUvitaús fua. On-
de S.Gregorio Nazianzeno jac. j.í.

diíTc: Rota ejl mceríe fxa
brevis h^ec , & multipUx vt*

ta : Roda hc de algum mo-
do fixa y porém incerta, íc

íl. PONTO.

bens eternos ! Só vos nao
fois váos

^
porque íois eter-

nos. Todos os que vos lo-

graô , faõ já Potentados , &
nenhum íe teme de vida

breve. Alma minha
, já te

naõ poderás chamar a en-

gano , fc em lugar de ama- movei efta noffa vida > além

resos bens doCeOytcem- de breve, inconftante, &
pregares nos da terra ; pois varia : taô breve

, que fcm-

fabes muito bem. a perma^ prc eítá acabando ; taõ va-»

nencia de huns,& a vaidade ria
,
que logo torna a come*

dos outros. çar y taõ breve, que naõ pa-

rece vida y taô varia ,
que

parece muitas vidas: Brevts

hac ó* mulíiplx vtta, E af-

A Quarta condição he^ fim Deos NoíTo Senhor pa-

fua Infiahãtdade. Naõ ra moftrar ao Profeta Jerc- jcre».

íómcnte os galios deík vi- mias como as coufas de If- »*-^»^»

da duraõ pouco , fenaõ que rael fe podiaõ facilmente

ainda nefc breve efpaço mudar de hum eftado para

que duraõ , íe cflaã mudan- outro , o mandou à officina

do continuamente. No que de hum Oleiro, onde viíTc

fe moftra a fua vaidade: com quanta ligcireza,&va-

porque íer huma coufa iní- riedade fazia , & desfazia as

tavel , & Ter vã , íaò termos íuas obras fobre a rodai que

equivalentes, & como de como a vida he roda ,. & o
taes ufou o Efpir iíro Santo^ homem barro ; na roda def-

explicanda-nos hum com ta vida feefiáanoffobarro

por momentos fazendo , &
desfazendo.

Se alguém viffe dcfde hfi

poíio cminetc todas as mu-
daiit-

outro: Cun^udiehi44 infÍA'

bdilatútu^ .. Omniíempore
vamtatts tUie. Eíla inftabili-

dadc dcclai'ou.bcm: o Apoí-



Exercido 11. Das mlferias da vida. 263
danças que no Mundo ÍUC' bilidade tornou o Mundo
cedem cm cfpaço de mcya em mar , & os homens era

hora
,
que admirado fieára ondas,ôç em roda a vida hu*

de ver a fúria com que efta TnanxRotamnaJtvttafísfíia*

roda fe revolve! Veria aqui Que quereis vós ver na tot

prantos , acolá feftas ; aqui da,fenaõ voltas,ou noMiin-

banquetes , acolá brigas; do,fenaô Mundo,ifto he,in-

agora defpoforios , & logo conflancia , & vaidade r O
enterros? por huma parte que fe deve cftranhar hc,

exércitos batalhando ,
por que fendo mar^ fendo roda

outra navegando Armadas; cfteMundo,& efta vida,fun-

cftesedificaô^aquelloutros demos taô grandes torres

deftroem; cftes íobem pe- fobrcanoffd vida, façamos

los dcgraosda honra 5aquel- tanto fincapé no Mundo-:

loutros defccm ; eis alli Oh homcs, fabeis o que me-

pede cfmola quem ha pou- reccm as couías temporacs

CO tempo foy Rey , acolá dcfta vida , & defte Mundo:
tiraô a outro da maõ o ca- Rifo , & deíprcfo, E fabeis

jado , para lhe meterem o quaes merecem o amor, & a

Iccptro. Veria (reparando cftimaçaõ? As eternas. Efe
cm hum mefmo homem) quereis ( diz Santo Ambro-Ambr.

como nunca permanece no íio) ter o amor nas eternasy*^^^'*^S-

mcfmo eftado, fuccedcndo- ainda que tendes a aíTiftcn-

íc,como revoluçocns da ro- cia entre as temporacs : a-

da , a íaude ,& a infirmida- prendey aviver nefte Mun^
de j o trabalho, & o dcfcan- do fobre efte Mundo Dtfct-

ço , a honra ,& o defprefo

;

u in hoc mundofupra n»mi'

o tormento , 5c o deleite ; o dum ejje , tt/i corpus gertttSj

temor,&aefperança.Ecn- vohtet invobts ales interior,

taõ admirado diria comíi- Ou fenaódizeyme;q tendes

go: Irto he Mundo, ou he vós que amar na vaidade:

mar? Saõ homens, ou faô Ut qutd diligitts vanttatcml

ondas? He vida humana, ou A quinta condição hc

hc roda? Tudo he, Irmaó, fua Falfifcaçá^ó^ ou impurc-^

'

porque fua perpetua infta- za. Porque nenhua das cour :

R iiij fas
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fes temporacs dá goíio pur Ningucm íe ha de gabar de

. ro, liquido, ôcfincéjoifc- bcmavcnturíidD por toda a

naõ miftarado com ©> fel parte. Qnando Raquel naò

de muitos pezarcs, & con^ tenha outro defeito , ha de

trapezado com innuirierar fer côeril : & Lia fc o naõ

veis dcfcontos Se adqui-- for, dcícontarlho haô na
i-iftcs riqueza , carregaô fo- fcrmofura.Daqui naíce,quc

bre vás os cuidados, &te- quanto mais hum íe mete
mores, ôcvicios: fc tendes, com as coufas do Mundo,
vida larga 5 haõ de. defcon- mais pezares padece: & por^

talla infir nidades : fc que-, ifíb os dcfenganados
,
para

reis fcicncia, haveis defo- fc pouparem aos trabalhos

portar muitos tédios ,. fuo?^ da vida, rcnunciaõ os delei-

tes , & dcfvelos : fc fobiács. tcs delia. Porque temja por
a huma dignidade , ou offi- coufa ceita, que lhes naõ
Cio publico , naõ haveis de ha dç dar o Mundo gpfto al-

Icr voffõ , fenaõ cuidar to- gum , fcnaõ falíificado com.
talmente de fazer bem a fi- muitas penalidades; & que

gm'a , que reprcícntais : íe eom-noíco ufa o que os Fa-

lx>grais profpei idades , con- rifeos comChrifto , miftu*-

t4*ahiftes a inveja dos infe- randolhe o fel com o vinhoi.

riorcs : fe quereis merecer a Segue tu , alma minha , eftc

compaixão, & confolaçaõ didame ; &. verás quanta

dos próximos, primeira paz logras ; fenaõ de todo,

haveis de fer mifcravel.SauI
(
porque iffo he proprieda-

apenas ungido por Rey

,

de do Ceo) ao menos mayor.

ouviologo murmurar nas que todos os mundanos,

fuascofíâs: Elie he o que Afcxtsihc{u^.,hfidetída*

nos ha de governar, & li- de'^ porque no-melhor pon-^

vrar de noffos inimigos •? to defampáraõ os bens def—

Abfalaô comprazia-íc nos te Mundo > aos fcus ama-

fcus cabeilos , & lhe íervi- dores».Oh que propriamen-

Tãò de enforcallo. F inalme- te íè compáraõ íuâs glorias

te ouro fcm íczcs naó ha a hum fonho! Eftá huà peí-

mctal que fe crie na terra... foiparccêdolhe em fonhos
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que logra jardins amenos

,

matàraô , & feriraõ a mui-

Palacios loberbos , meias tos
,
(fugindo os mais, cada-

deliciofasjoutalvezlelhc hum por onde pode) &fc
rcprcfenta, que livremente foraõ carregados de dclpo-

voa por effcs arcscomadr jos: Et comerféS fnm (i^e-^ ^^
miraçaõ dos outros que o mata o Texto) nufitaifUn- chzh.s

vem. Acorda ] &: tudo fe Bum , ér '^o^ mujmrum tp* ^ '«'^^•

acabou : fecra^pobre^pobrc fórum m lammíum j & con^'
"^

fc acha j. íe padecia fome, verterao-fe as bodas cm
fome padece como antes* exéquias , & os mcfmos que

A comparação hc do Real vinhaò cantando, torná-

pfaitr. VtoíctziJ^elutfommumfur' raô dando alaridos. Que
7^ *•• gtniium , Domine , tmagtmm foy logo a alegria defles ho-

tpforum ai mhdtim rtdtges, mens , íenaô lonho reduíi-

' Quantos exemplos temos àoa.naàa:Ftlutfemmum-
defta verdade cada dia? furgenítum ^ tmíigmem tpfo*

Bãftc recordar os dous íár rum ad nihilum rediges ?

guintcsj hum que confia da O outro exemplo he de

Efcritura Sagrada ,. outro Andronico Empcrador dov

de Hiftoriadores fidedig-^ Oriente, que ao terceiro,

nos. No primeira Livro anno de feu Império , vtn-

dos Macabeosfe refere, con eido , & prezo por feu ini-

mo a filha de hum dos gran^ migo líaacio, o levarão por

dcs Principcs de Canaan> meyo da Cidade
,
poiío ío-

dcfpofada daqucUe dia , fc bre «hum camelo farnento,

vinha recolhendo em com^ com a cauda dcUe na maõ
panhiia de feu cfpofo

, pa-^ em lugar de íccptro , & hua
rentes , amigos , & criados, coroa dehervas nacabeça^

com exceflivo gozo de to- cortáraõ-lhe a maõ direita^

dos,aofom de muficos inf-: vaíáraô-lhe hum olho 5 &
trumentos. Seus inimigos, naô ficou pcíToa vil

, q com
que dcftas bodas tiveraõ elle naõ cxercitaffe o feu

noticia , íe efcontléraõ de furor : huns lhe davaô na
traz de hum monte , & de cabeça com maffás, outros *

repente dando foL-re cíies, IhexapáraÔ as barbas , efle&.s

lhe.:
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Ihè atirava5 à$ pedradas, & o tcftcmunho ccttOydç
aqticlles lhe chcgavaõ aos que todos fcus bens pare-

narizcs cíponjas chcas de cem íonhos : Felutfommum
immundicia: huma mulher- jurgcnttum. Oh íc toma-
zinha fe atrcveo a vafarlhe ramos todos eftc deíenga-

fobrc a cabeça hum caldei- no! Oh fe crêramos eftc ref-

rão de agua fervendo, E fi- tcmunho ! Mas fe na ver-

nalmente o pendurarão pc- dade cremos
, que todos os

los pés entre duas colum- goftos do Mundo faõ vãos,

nas, onde deípedaçandolhc & mcntirofos 5 para que
a defprcfivel veftidura que amamos a vaidade , & buf-

Icvava, c deixando fcu cor- camos a mentira > Ut qmi
po à vergonha , hum Solda- dthgitis vanuatem , & qt^^"

do lhe enfopou a efpada pc- ritts mendactum í

los inteftinos , & outros

dous ,
para provar qual das IIL P O N TO.

fuás efpadas era melhor

,

I

com ambas as mãos lhas A Sétima cendiçaõ dos

cravarão pelo corpo. O xxbens do Mundo hc

qual depois de alguns dias fua Multiplicidade^ Saó eí-

foy lançado debaixo de hu- tes de tantas efpccies , &
ma abobeda do theatro em modos

,
que a fua multidão

hum lugar immundo. Oh embaraça o íeulogrojôc em
Andronico , Andronico

!

quanto a vontade humana

Poucos dias ha Empcrador d*íeja todos, fica fem ne-

do Oriente , adorado , lou- nhum. Póde-íe dizer delia,

Vâdo, &app!audidodeto- o que diíTe a Samaritana

dos ; & logo em hum mo- de fi: Virum non hubea : Naô Jo«n. 4,

mento defpojado das rique- tenho marido. E o Senhur^^*

zas, deleites, honras, Sc da lhe rcfpondco: Bem diíleí-

mefma vida ! Huma couía te
, que naõ tens marido

,

muito precioía te ficou ain- porq ]á tivefte cinco : Nam
da- que nos poderes dar; que marttorum mulntvJo ( cx-

hc o defengano evidente da plica S. Joaò Giryíoflomo)

infidelidade dçftc Mundo, efficit ,ut nullpu anjutur ma^

utus
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fitu4* Aílim tambcm fuG* o apofcnto mais claro, mUi-

cede à noffa vontade corru^ tos bens haviaõ de fazer ò

pta ( figurada por aquclla coração mais foffGgado.Por

mulher, a quem o Ecclcfiaí- tanto
,
quem quizer alcan-

tico chama de muitos quc^ çar muitos bens , logrando

rcres : Multerem mnlíivc-

ktnt) que porque fe cafa

também com qualquer gof-

to defte Mundo,quc lhe pa-

rece bem y fica fem nenhum
gofto, & fem nenhum bem

:

yirum non haOeo.^ A experi-

ência cflá moftrando efta

verdade cada dia aos que

trataõ da paz do coraçaõ^Sc

uniaô do efpirito comDeos:

os quâes,em quanto fcnaã;

dcrramaò com eftas coufas

felicidade
,
que tem de

bens y fem o embaraço que

tem de muitos , trate de

bufcar fó a Deos y porque

fó Deos he hum tal beiti^

onde os bens faô infinitos,

naô fendo mais que hum
Angular bem. Naõfeíá co-

mo aquelle nefcio ,
que di--

zia : Alma minha defcança^

que poffucs muitos bens:

jíntma hahes muita bena. . . . lue 1%,

requiefce. De ferem os bens ^^*

extcriores,fentcm as forças muitos y multa bona , inferia

de fua alma unidas,& quie- o fcu deícanço: Requtefcèy

tas.Mas tanto que o aíTcílo,

ou o cuidado bufca ascrea-

turas, cada huma puxa para

íi peio coração , & todas ò

defpedaçaõ. Bem fe infere

devendo inferir o ícu deía^

foffego. Por iffolhe daóo
nome de ncício: Stalte, Peio

Gotrario, aquelle íó merece

o nome de íabio
,
que fó em

logo daqui
,
que a bondade Deos põem todos os beiís

,

das coufas do Mundo , hu. & íó delle,& nelle os eipera.

ma vez viciada com o noffo Oh Deos meu, tenha-vos
máo ufo delias , naõ he ver- eu por meu,& que mais pof-

daclcira:p0rquefeofora,a fo defcjarí Oh fazey com
bondade de huma naò havia vofla graça eíficaz

,
que tu>

de peleijar contra a outra j do por voíTo amor deixe
^

antes havia de ajudalla a

recrear o coração; & aílim

como muitas luzes tornaõ

ate a mim propno^para que
tudo cm vós ache rfazey

qye fó a vós defcje^ fó a vás

huíquc
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bufquc , fó a vós firva , & conflituhio a íi fim de todas.

ame , & poffua ^ onde todos Daqui pois nafcco, que naó
os bens íaõ hum fímples ,& íó ficarão inúteis para o ho-

infinito bem : Dcm meus^ mcm conícguir o íeu fim ,

'e&- emnia. fcnaõ ainda muitas vezes

A oitava condição lie fua nocivas.Quantas vezes ve -

Inutilidade para o fim ulti- mos q onde ha mais riquc-

mo do homoTi , fuppoftoíO 2:as, hamcnos virtudes; on*

fcu peccado. Nenhua cou- de mais letras , mais íober-

fa fez Deos inútil ; mas o ba^ onde mais vida ,& fau-

homem as fez todas. Por- de,maispeccados;ondemais

que pervertêdo no máo ufo amigos , mais efcandalos;&
delias o fim para que feu onde mais privilégios, mais

Author as fez,toy o mcfmo infolenciasf Era o outro cc-

quc vazâllas do que tinhaõ go mas virtuofo : alcançou

de proveito, &: cnchellas vifta por orações, naôíabc-

do que agora tem de vaida- do o que pedia :& dalli por

de. PoriíTodiffeo Apoíio- diante foy pervcrío. Era
lo,quc a creatura eíiava fu- pobre , mas humilde: mc-
gcita à vaidade contra íeu Ihorou de fortuna,& peyo-

tfàtxcx:Fámtatem tmm ena- rou de coíiumes. Saul an-

^^^ç* iuTú fuijeíía ejt non volens. tes da coroa era innocentc

Eíiáfogeita a vaidade con- como hum menino dehum
tra íeu querer, porque o anno: íe o quereis ver cor-

homcm a cativou ao fcu rompido, vede o Rey. Bem
querer; & porque o homem fabcmos que o Pródigo naô

tem liberdade vicioík , tem o foy , fcnaõ depois de al-

a creatura penoío cativei- cançada a legitima. Aífim

ro. E confifte cftc cativei- também muitas vezes , o

ro, em que o homem , em mcfmo hc repartir Deos cõ

vez de fazer da« crcaturas nofco feus dons
,
que diíli-

todas meyos para a gloria pálios nós vivedomaLNaõ
de Deos , & falvaçaò pro- faô logo eftcs bens já agora

pria, fez delias meyo para verdadeiros : pois em lu-

t) feu amor próprio^ & fc gar de nos condufirem para

aul-
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a ultima felicidade, nos oc- vaidade , porém fiquem ao

difcurfo de cada hum : &
concluamos a Meditação
com apontar o fruto prin-

cipal, que delia devcnos ti-

rar. O qual he , firmaríe

bem a alma nefles deus ei-

fogem delles para naô per- xos , onde fe revolve , e cf-

der o Ceo. Bens, que hum triba a esfera da vida efpi-

Macario^hum Arfenio,hum ritual ; que faô defprezo do

caíionaõ a perdição eterna.

Oh alma minha, faze conti-

go eíie argumento , <k dei-

xa- te convencer dcllc : Ees,

que os entendimentos ,
que

eheo-aô a ter luz do Ceo
,

Paulo primeiro Eremitaõ,

& outros innumeraveis a

feu exemplo: fe detcrmi-

naó a viver totalmente íem
elles

,
para alcançar o ver-

dadeiro bem: Bens de tal

género
,
que o cilicio do

Bautifta he melhor ,
que a

purpura de Herodes : a fo-

temporal , & eftimaçaõ do

eterno. E nelles" devemos

pela repetição continuada

do noíTo conceito , & cfFc-

fto eftar taõ sduadcs , que

omefmo íejaapprehender,

que huma coufa he tempo-

ral,& terrena
,
que fugirihe

com o coração, ác dizer: Eê

me de l.azaro melhor
, que te conheço : nuõ es tu a que

a mefa do Rico Avarento: fazes ao meu propoíito: ou-

o íupplicio de Dimas me- tro Norte figo, que he o fim

Ihor
,
que a prefidencia de para que Deos me creou.

Pilatos : & finalmente a fem time poderey falvar.

Cruz deChrifto melhor que & comtigo naõ fey íe pode-

os fceptros do Mundo; naõ rey . E o mefmo feja appre-

pódem fcr verdadeiros bês: hender
,
que huma coufa hc

antes todos efiaõ chcyos de eterna, ou que conduz para

vaidade. Poiscyafentidos, a eternidade
, que abrirlhc

& potencias mlnhis, para as portas do coração,dizen-

do : Entra , & íe refpei tas â

eternidade dos males, pnr^

eícapar de tal mifcria , gera

em mim temor de Deos ? íe

refpeitas a eternidade dos

bcns^

Usqu: amais a vaidade
quid dihgitis vanitnttm ?

Outras muitas condi-

çoens tem os bens do Mun-
d^

5 por onde fe dcfcobi^ a
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bens, obra em mim amor de repara bem qu ics efUma;

Deos , & fervor de eíJMrito & quaes defprezas
•,
porque

para alcímcalhi. E adverte fe reparares ( diz Deos ) o
com cuidadoía reflexão: q vil do preciofo, precíofo

depois de conhecer o ho- feras no meu acatamento:

mem, quehiima coufa hc Si fjparaverts prenofum àU^^^*

vil, &: outra precioía, naõ vih ^(juafi os metim erts,
'5-i5?

lhes dar a cada huma a efti- Oh Deos meu , único bê,

mação quem :rece, heeíhil- cm que íe enccrraõ todos

ticia peyor, que de barba- os bens: joyaprcciofiíllma,

ros : porque eftes , fe trocaô em cujo valor fc cifrão to-

ouro por ferro , & os dia. das as riquezas : accendei-

mantesporvelorios,hepor- me â luz para que eu buí-

que nem conhecem adifle- que cfta joya: & deparai-

rença , nem lhes faz damno me a joya> já que me accen-

a troca. Por tanto, fe com deis a luz. Naòbufque cu

^ luz da Fé, da razaõ , & da com luz do Ceo coufas da

experiência tens já alcança- terra j ôc com conhecimcn-

do, que os bens temporaes to taõ alto bens taõ bai-

lio limitados , vis , & bre- xos. Só a vós bufque , para

ves; & que os eternos fao que íó a vós ache j fóavós
grandes,preciofos, &dura- defejc, para que íó a vós

Yeis : os temporaes inconf- polTua; fó a vós íirva, &
tantes , falíos , & infiéis ; ôc ame ,

para que fó a vós go-

os eternos permaneres, ver- ze , h íempre mais , & mais

dadeiros, & fieis; os tem- ame, & louve eternamente.

poraes , ainda que muitos
,

'

poucos , ou nenhum 5 & os
~"~ ^

eternos ainda que hum fó^ Refumo dcjla Meditaçai.

infinitos: ostemporaes,na5

fó inúteis, mas mcivos; 5c I. Ponto.

os eternos , nao fó provei- Ncfia Meditação ponde-i.cou-

tofos, mas necçíTarios : olha rarey algumas confideraçocSt ^'^c^-

naò confundas em teu co- ou qualidades d jshh íerrmos^

raçaô huns com osoutros> peUs qtiaes fe defcobre fita ^

vai-
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1

vaidade. 1, Sua pequenheZi deffemrfmoefpaçoíriVe^jue

(^ limitação \'^orque todas as ánrao
, ft ejtao mnàaido por

ireaiuras receberão de Deos momentos, Cvnjidere je a d-

fer finito^ ét licitado. Gran- ma vendo defdt hum lugar

de motivo fará fe envergo- aito as variedades
, eí^ mu-

nhar quem as prefere às éter- dí> nças do Mundo : & lhe pa*

nas: &grafíde necedade^tma- recera qne vi huma reda re*

gmarmos t que fad grandes^ volvendo fe: à' aprende da-

forque ejiao prejentes aos qui a nadfunda r ru liefitas ff-

fenndúS. fêrancas , nem pegar o ctra^

IL Suavtlez^tporque hort' faí a coifa íad incerta.

tas , deleites.^ riquezas,, tu- K Suajalfíficaçao^ ou im- z

do fe rcfolve em terra , cor* pureza : porque todos os bens

rupçao , & vaidade : & em terrenos tem fetu dffcontos^
:

muitas Cõujas
,
que preza* & miftura de males : fao co-

mos , nos excedem os brutos, mê a bebida^ q derao a Chnf
A cteatttra racional jò deve to mifiurada am fcL Daqui
ejlimar aquelles bens em que froctde.que quemmatsfe me-

he femelkante té- communica te com os goflos do Mundos
comos Anjos, (^ como mejmo rnats pezares encontra-, á*

Deos. quem mais fe afjfia deites ,

^ ///. Sua brevidade : por- matsjojjcgado vive,

que todos mhrchao como flor, f^I Una infidelidade: por- 2

e^ dtjapparecem como fom- que no melhor ponto defam
Ira, Efenao , refponda cada parao a quem os lograva ,

ò*

qual^ que he feito dos gojios defapparecem como cofa fi-
que logrou na vida pajfada^. nhada. O que a experiência

Tudo pajfou com a mefma vi* prova com os fucceffos frigi-

da, & nos pôderofos,^gran- cos de alguns , a quem o mef-

des (linda mais ligeiramente, mo dia dos defpoforios fe lhes

So os bens eternos nae fao convèrteo emiuío-, &prântOi
vãos yprjrqupfâS eternos, & defde a mais alta digmda-

II . Ponto. de cahirao de rrpete na mr*yor

i.CoD. ^ ^^ condição he fua mtferia. Dttofo aquelle ^
que

fidet. tnconjlanciã : forque dentre feval do exemfla albejo pa-

ra
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Yd. ^Jlarm^ntõ pioprw, jem elíes o podem&í confeguir

í II, Ponto. maisfacíimcéne^conafevc nos

i.Con- A ViL conUçno dosh.m quti cmmcuíi úo tudo i araca-
ííJcr.

{h) Mnndo-^he ftii fkiilíipUct- r/aribar k perfetçae) & noi

d'idc ^ a quâi tmbarac.i ,
á* ^«^ atrazkrao no efpirtto.pút"

derrama o coração humano, que melhorarao defuri una,
Sõ Deos hê hum lal bem , que De tida i(ia Mediíáçao o -r

adie fe achíi tmidos tvdoi os fruto primipai he fegurar
bens jem embaraço do efpin- bem o coração nijles dons po-

io çjiie os logra. Por tanto fera tos da vida ejpirtiual : qticfaí

fiefcio quem bufear efta^s coti- dfprezo do temporal ,& eftt»

.

faiemfiyncfna^ ; & pruden- mação do eterno ^ porque hu-

te quem as bufcar em^Deos. ma vez conhecida
,
peia com»

2 • /^///. Sua inutilidade pa- paraçaÕ de httns com outros^

ra afalvaçao : porque fuppof- a batxez^ daqudles bens , ^
tõ nos podemos , S' devemos a nobreza defies : nenhuma
ajudar delles para efte fim , defculpa terá em confundillos.

Seguem fe algumas Meditaçoens das miferias da

vida humana , conjideradmem particular.

MEDITAÇÃO IV.

Miíeria da vileza do homem por fcr terreno,

creado de nada, &: pcccador.

Tu quis es ? .... §uid dicfi de te ipfo ? Joan. i.

Onhecerfc , he fcr reflexão fobre fi mefmos:

femeih inte a Deos: & Deos N. S. a primeira

ignorarfe , hc fer como acçaõ, que obrou ab-

feíiiClhante aos brutos;por- oeterno,foy conhecerfe. Ef-

gue os brutos nunca fazem colhe agora, ò Catholico, a

quem
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quem queres fer compara-

do, fc aDeos, íe aos brutos.

Entra pois dentro de ti

mefmo : firva-te de efpelho

a confciencia , de olhos o

cntendimento,dc luz a gra-

ça deDeos: & faze-te a ti

próprio aquella breve , mas

difficultofa pergunta
,
que

os Sábios da Ley fizeraô an.

tigamentc ao grande Bau-

tifta: Tu quiç es .... qtnd

dícis de te tpfo ? Tu quem es,

& que juizo formas de ti

mefmo, aífim em quaato ao

corpo , como em quanto à

alma í

I. PONTO.

QUanto ao corpo
,
po-

des diícorrer pelas

três difFerenças do tempo 5

paíTado
,
preíente , & futu-

ro. Ocorpo, ícconfideras

fua primeira origem, foy

barro , ou lodo , & o mais

authorizado nome que lhe

podemos dar , he o da terra,

líTo denota o nome q Deos
impoz ao primeiro homem:
Adam^ que he o mefmo que

terreno : &: compete pro-

priamente naô fó à peíToa

de noffo primeiroPay ,íe-

I. Parte.

mtferim da vida. 27I
naõ à efpecie de todos feus

dcícendentes. Por iffo tam- ^ ccicí'

bem nas Divinas letras íei/aias^

attribue a Deos N. Senhor 4? 9.

o nome de Oleiro : porque ^^°^j\

com fuás próprias mãos af-

fciçoou , & figurou de bar-

ro os membros do corpo

humano. O mefmo corpo^

fe confideras a fua origem

mais próxima , foy hum
pouco de íangue fuperfluo,

& immundo:dcftc fe forma-

rão o coração , o cérebro, ^

as veas , as mãos , a língua,

os olhos, & todas as mais'

partes, de que íe compõem.

Oh que eíquecido eftás

defta verdade ,
quando eíTe

meímo coração appetece

honra
,
quando effe mefmo

cérebro julga temeridades^

quando por eíTas vcás cui-

das que corre muito mais

puro , & nobre fangue
,
que

pelas dos outros! Queau-
fentC) & alheyo te achas

defte dcfengano,quando ef-

fas próprias mãos íe empre-

gaô em más obras , eíTa 1 in-

gua em jadancias, òc eíTes

olhos em vaidades, & to-

dos feus membros em of-

fender a Deos ! O primei-

ro apofento onde habitaf-

S te.
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te , tby a efciu'a ^ & eftreita

caverna do ventre mater-

no: & a primeira parte de

tiia vida foy huma conti-

ninda noite de nove niezcs:

& entretanto naõ te íiiften-

tou outro alimento, que o
fanguc dis mefmas entra-

nhas que te géraraõ. Elte

principio tiveraõ os Alexá-

dres, para quem o Mundo
era eítreito j & os CreíTos

para quem era pobre, fita

he a ilkiftrc genealogia da

Carne, que depois quer que
o efplrito a firva como ef-

cravo,& lhe conceda quan-

to pede^mas que fe condene

a fogo eterno.Oh miíeravel

hoKiiem pelo que he, mas
^ muito mais miíeravel

,
por-

que naõ conhece que o he f

Quanto ao tempo prc-

fente
,
que he o corpo ? Tfí

^ms es ? Senão huma eftatua

que fabricou a maõ dofu-

premo Artifice ! Mas efta-

tu:i » cuja cabeça naõ he de

ouro, nem os pcItos,ô^ mais

partes inferiores ,de prata,

bronze, &. ferro : íenaõ ef-

tatua, onde todos os mem-
bros ftõ de huma fó maté-

ria, que he o mcfiiio barro,

que dizíamos , &: elFe naõ

EfphittiaeSy

íonl-ado, mas verdadeiro,

Aquelia eftatua fonhada,dc

fora lhe íobreveyo o impul-

fo que a proflrou, & desfez:

cftoutra verdadeira citatua

dentro de íi mefma efconde

a caufâ da fua ruina: fem
mãos, nem pedra, por íi

própria fe refolvc no pò de

que foy edificada. Quatro
humores contrários que a

conícrvaô , effes a corrom-

pem, quatro idades fucceíTi-

vas
,
que lhe eflendem a du-

ração, eíTas lha limitaõ. Sua

immundicia he tal ,
que até

pelas portas mais pequenas,

& quafi imperceptíveis, que

faõ os poros , eflá com hum
perenne fluxo evaporan-

do fezes , & caufando hor-

rores. Naõ tocaõ couía al-

gumas as noffas mãos, que a

naõ desluftrem : nem cobre

coufa algíia os noíTos mem-
bros

,
que a naõ inficionem.

Se naõ cuidáramos taõ con-

tinuamente da limpeza pró-

pria , cada hum fora a cn-

xovia de fi mcímo : & oRi-

co do Euangelho mais cu-

berto de holanda, & purpu-

ra , fora o Job mais molef-

to, & intolerável a fi pró-

prio. Emfim o corpo , nem
por
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por tomar a forma huma- tas viíõcs eflupendaspadc-

na
,
póie deínegarfe de ter- cera no outro Mundo , ne-

ra. E para que em tudo o nhua , exccptoadosdemo-
cxperimenteinelle^comona nios,&:fogo infernal, lhe

terra , fc géraõ
, & paftaô parecera mais horrível , &

vários animaes ,
para que molcrta : & que aos irmãos,

ainda quando vivo fe en- que vira eftar compondo,&
ftye para a íepultura. honrando o fcu cadaver,pa-

Mas fe o corpo hqmano ra entrcgallo à fepultura

,

tem de íi tanta vileza pelo lhes cobrara grade averíaõ,

que foy , & he : muito ma- por ver o cafo que faziaõ de

yor a tem , pelo que ha de coufa taõ vil,à: defpreíive)*

fer. Em fe deíunindo dellc Efte pois , alma minha,4ie o
a alma ; que mudado , qu-. corpo que rcgalas,& defcn-

horrivel, que disforme fica! des, & taõ mimofamente
Senaô tratarão logo os vi- tratas, & por cujo refpcito

vos de eíconder os mortos, tantos , & taõ graves danos

hum fó morto baftárapara occaíionas a ti mcfma. Oii

matar muitos vivos. Se aos como fcrás por iffo aborrc-

cinco , ou féis dias abriffe cida nos olhos de Deos

!

alguém a íepultura de hum Trata de conhecer teu cor-

cadavcr, a fi meímo por po,em quanto unida a elle,

ventura a abriria , cahindo do modo que has de conhc-

3^^^ ^
nella também defunto. S. cello quando icparada.

Anual." Bonifácio Martyr, Arcebif- Tirarey daqui por fruto,

po de Moguncia , & Apof- o defprcfcirme,& humilhar-
tolo de Alemanha , em hu- me de veras , dizendo com
ma carta fua teftifica , que Santo Agoftinho://f« mfer, soiiioq.

fallára com hum refufcita- quidfum ! Heu^fjutdfiiturm \^,^' ^^

do , o qual lhe contou : co- fum ! Fasfterqmlimt , concha

mo no ponto em que fua ai- putredtnu , plenwfoetore^ ^
ma por dilpenfaçaõ Divina horrore,Ciecm,pauperyríudfíSj

houve de entrar no feu ca- tgriGrans introttum
, (^ rx/-

daver^ lhe teve tal afco,def- tum meum. Oh miferavel de

prefo 5 & horror, q dequan- mim ! Que fuy
, que fou, ôc

S ij que
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que ferey? Huma vaíilha mortificação, & penitencia,

immunda y huma concha de

podridão, cheyo de horror, II. PONTO.
& aíco 5 cego ,

pobre, nu, &
ignorante da íua entrada,^ '"T^ U qtm es ? E tu quem
fahida nefte Mundo. Epor J es em quanto à aima ?

conícquencia aíTentarey de Diícorrendo ncfíe ponta
negar a meu corpo as dema- como no antecedente , con-
fias que redundaò em pre- fiderarey primeiramente ^

juizo da alma,dizendo:Em- que foy a alma antes de fua

fim, que fou terra vil, & lo- creaçaã. Os Ccos , antes de
|

do afqueroío j & barro fra- fere farmados , foraõ agoa^

gil : ôc o que fuy , iíTo fouj o Sol foy luz , as plantas

o que fou ,& fuy , iffo tam- foraõ terra , o corpo huma-
bem íerey. De que íe enfo- no,como acabamos de pon-

berbecc logo o pò,& cinza: derar, foy hmo da meíma
Glutdfuperbit terra ,& cmts^. terra. E a alma racional que
Que duraçoens fe promctte foy ? He certo que foy na-

falfamentc o barro? Porque da. Porque naõ foy edufi-

darey eu mais honra,& me- da, ou tirada da potencia de

Ihor trato do que merece, a algua matéria já fuppofía:

hum corpo, ícgundo o qual fenaó creada de nada pela

íou femelhante aos brutos, Omnipotência de íeu Au-
& mais inftavcl , & fogeito thor. Por iíTo Ifaias em pcf-

â miíerias , que as pcdras,& foa de Deos fallando com
que os troncos ? Grande cc- os homens , diz : Ecce 'ues ifaíat

gueira a minha : pois até- efiis e^ nthtla^ á* opta ve/iru 4»* *4»

gora cmpreguey tanto cui- ex eo
, qmd non eji : Eis-aqui

dado em adorar huma efta- vófoutros de n^a tendes o

tua , em alimpar o lado , & fer que tendes :& a creaçaô

em cultivar o barro ! Bafte do voíTo fer teve por matc-

já de engano : defejamos o q ria o puro naõ fer Verdade

fomos : fe fomos vis por na- he efta , que até os impios

tureza, {ejamos vís pela hu- naõ negáraõ, conforme fal-

miliaçaõ , & defprezro, pela laõ no livra da Sabedoria

:

Ex
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A. t.

Exeuicio Ih D{ts

^^tít.Exniyo nanfufrttis. Coq-

forme à qual, pergunte-fe a

alma a fi diefma: Qiie fuy

cu haverá vinte,ou quaren-

ta, ou feíTcntaannos? Que
fuy antes de ler creadaíQue

havia de fer,íena5 era ? Era

o meu íer huma total , &
pura negação de qualquer

fer. Taõ longe eftava de íer

alguma coufa
,
que para fer

alguma couía , foy necef-

fario o infinito poder de

Deos. Nada fuy,&: quaíi na-

da fou , & nada tornarcy a

fer , fe a mefma maõ que

me levantou ao fer , me
deixar cahir no naõ íer.

Defce muitas vezes à pro-

fundeza defte teu nada, que

he o que tens de teu , & o

fundamento da folida hu-

mildade. E envergonha te

de que o nada fe atreva â

prefumir de que he muito,

& (o quepeyorhe) a ofien-

der a Deos
,
que he todo o

fer,& de que recebeo o fer.

Quanto à fegunda diffe-

renea de tempo, que he o

prefente ; confidera, que he

a tua alma depois que Deos

lhe deu o fer.He huma fub-

ílancia efpiritual, intelle-

^uai, incorruptivcljcrcada

I. Parte.
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à imagem, & femeihaiiça de

Deos, capaz ds o coniiccer,

amar, & vercrernamerte.

Grandes excellencias faô

eftas ! Mas naô temos aqui

de que nos cnfoberbecer

:

antes mais de que nos hu-

milhar: porque fendo todas

recebidas da maõ do Crea-

dor 5 quanto crefceo da fua

parte a dadiva, tãto da nof-

fa crefceo a divida. Faça-

mos fempre rcílexaõ
,
que

nós, como de nós , o mefmo
nada ,

que éramos , eíTe ío-

mos agora , 5c eíTe íeremos

fempre. Naô nos aconteça

o que a Lúcifer ; que por

remirarfc com demafiada

complacência ni ferm.oíura

de fua natureza,& donsjcf-

vaecido o cérebro com a

eminência do lugar cm que
fe achava , atraz da vert;ge

da vaidade fe lhe íeguio a

queda deídc as alturas; &
melhor lhe fora naõ haver

fido o que era, do que appe-

tecer o fer mais do que era.

Mas fuppoflo que atua al-

maem fua crcaçaô fofíe do"

tada de taõ real nobreza

,

& efcolh'da fermoíura 5 di-

ze tu, quam vil , ôc fea a terá

trocado feus peccados l Era

S iij eí-
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cípirituíl ; m?.s conftrange- tua alma : Mijererê anima eccIcU-

do- a tu a que firva o corpo, tua
,
placens Deo, jo- *4i

& ame as coiifas da terra , a Quanto à terceira difFe-

tcns feiro como íc fora cor- rença de tempo, coníidera

porea , & material. Era ra- ultimamente, o que ferá,ou

cionalrporém tu queres que pode íer a tua alma. O fer

íc guie , naõ pelos diítamcs natural , verdade he , que o
da razaõ , fenaõ pelas pai- naó perderá

; porq o Crea-

xocns do appetitc. Era im- dor naõ aniquila , ou def-

mortal : mas tu pelo pecca- troe creatura alguma ; &
do a fizefle, quanto he poí- aos mefmos demónios feus

íivel
,
participar das penali- declarados inimigos naó

dades da corrupçaô,& mor- privou de coufa algúa
, que

te. Era feita à imagem , & pertcnccíTe à íua própria

femelhança de Deos: & lu natureza; que a maõ defte

pelos vici os a comparaftc Senhor íe he poderoía para

aos brutos. Era capaz do dar , he nobre para naõ ti-

conhecimcnto,amor,& vif- rar. Porém quanto ao fer

ta de Deos : & tu a emprc- moral ; que fabes tu o que
gafte em conhecer , & amar fera da tua alma ? Sabes

as creaturas, arrifcando-a íc incorrerá em peccados

muitas vezes a perder fua muito cnormesrSabcs fe tc-

cterna bêavcnturança.Mais rá períeverança no bem, ou
tens logo por efla parte fe ao apartarfe deita vida

,

inatcriadeconfufaô.doque onde os perigos fao mais,

decfvaecimento.Efequan- que os momentos, eftará

do as mifcrias faõ m*iyores, aprirtada da graça de Deos ?

merecem mais a nolTa com- Sabes fc no dia do Juizo irá

paixão ; fendo o pcccado a para a maõ direita , fepara

miferia extrema de huma aefquerda? Seacomputa-
alma ; he bem , que toman- rá Deos entre feus filhos,

do o confelho do Eípirito fe entre feus inimigos ?Na-
Santo , trates fcmpre de vi- da diíto fabes à cerca do fer

ver em graça de Deos ao futuro da tua almajporque,

menos por compaixão ài como diz o Efpirito Santo,

, cites
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eftes fegrcdos eftao guar- te fubá a gozar na Gloria a

dados debaixo de fua pro- vifta clara do íeu principio,

pria incerteza , até que no & fim , de quem y & para^

fim da vid1 , &c do Mundo quem recebco o fer.

fc deícubraõ : Otnma mfu*
turumfervantur incerta, Po- III. PONTO,
rém bem fabes

,
que fe lhe

aconteceíTe , ( o que Deos á^^ Oníídera mais em par^

naõ permitta ) a deígraça de \^^ ticular, o que he a tua

condenarfe , muito melhor íilma quanto às íuas poten-

Ihc eftaria naô haver fido cias cfpirituaes ,
que lao

creada. Juftohelogo, que Entendimento, Memoria,
huma alma taõ incerta do & Vontade. E porque a

feu fer , fó no temor de memoria fe naó diflingue

Deos bufque a fegurança:& do entendimento
(
pois naõ

que depofitando as fuás for- hc outro o íeu ofHcio
,
que

tcs nas próprias mãos de conhecer as coufas como
que recebeo o fer, humilde, outra vez já conhecidas )

& refignada ore a efte Se- podes dividir eík ponto em
nhor , dizendo : Oh Deos duas confideraçoens.

eterno, & Omnipotente, Primeira : o Entendi-

Author da graça, &c nature- mento he húa potencia no-

za^que de todas voflTas crea- biliífima , da qual Deos do-

turas vos compadeceis, & a tou a alma , para que fou-

nenhuma aborreceis, nem beffediíccrnir entrcobem,
quereis deftruir , antes lhe & maU & para que avon-
con(ervaís , & aperfeiçoais tade , que he potencia cega,

o fer que huma vez lhe déf- pudelfe fugir dcfte,& abra-

tcs: Rogo-vos,que já que çar aquelle , fendolhe pro-

vos dignafles de me fazer à poftas pelo entendimento
Voffa femelhança quanto as razões de conveniência,

ao fer da natureza , me fa- ou difconvcnicncia^quc ap-

cais cada dia mais íemelhan- parecem no obj( do. O que
te a vós quanto ao fer da os olhos faõ para o corpo ,

graça, para que ultimamen* bc o entendimento para a

S iiij ai-
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alma: os olhos vaõ diante

dcfcobrindo o caminho,pa-

ra que naõ cayamos: &: o
entendimento vay também
diante deícobrindo a ver-

dade^para que naõ erremos.

Seu objedo he a verdade:

& dilatou Deos tanto a íua

esfera
, que o fez capaz de

entender com a luz da Fé
altiílimas verdades fobre-

natnraes , que a carne ,&
íangue naõ podem revelar;

& de ver com o Jume da

gloria claramente omefmo
Deos, que he a primeira , &
eterna verdade, donde pro-

cedem todas as verdades.

Mas ,oh quam efcurcci-

da ç{\'d nos mortaes efla luz

do entendimento , depois

que elles amáraó mais as

trevas, do que a luz ! Fez
Deos ao homem redo pela

razaô: mas elle fe implicou

em innumeraveis difficul-

dades, 6c erros pelo pecca-

do. Em quantos didames
errados tem affentado os

mundanos , com taõ invio-

lável obfei vancia , como fe

foraô máximas ccrtifnmas

da \x<lx razaõ? Qite ho-

mem ha
, ( exceptuando o

breve numero dos filhos da

EfpirituaeSy

luz
) que naõ tenha para fi

ao menos pelo entendimen-
to pratico

,
que fe o aggra-

varem, eíiá obrigado a vin-

garle,ou defafrontarfej que
atraveffando-fe ahonra,oii

intcreíTe proprio,póde ufar

da mentira, & engano ; que
os annos da mocidade tem
licença ampla de gozar dos

deleites do Mundo ; que
para a nobreza íe haõ de
admittir mais alguas largas

na Ley de Deos> que convi-

dando- nos a íeníualidade

com alguma occaíiaô rara,

he cobardia, encolhimento,

& defcortcíia, naõ aprovci-

tallaj que fer publicamen-

te bom Chriftaô , & entre-

garfe aos exercicios da vir-

tude , ou frequentar as ef»

colas de Oração, he dar que
murmurar, & expor a riíco

a boa reputação ] que bafta

converteríe a Deos lá na
quarta vigia da noite da vi-

da htimana
,
porque Deos

facilmente perdoa , em ef-

pecial verKHiras da mocida-

de 5 que o filencio , modeí-

tia, humildade
,
penitencia,

& prefença de Deos he fo-

mente para Religioíos , ou

Monges i que por condef-

ccn-
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fccnder com os próximos,& mcns de Oração no Mundo
accon-imodaríe ao'; tempos,

naò importa mais,ou menos

Iium pccc ido; que íe entre-

gar ao ícrvico de Deos os

primeiros fi!hos,& de mayo

f lô como os filhos de líracl

no Fgypto
,
que eivando to-

do fepultado em trevas , cl-

les unicamente gpzaò da

luz do Ceo. Oh ahiia nâ-

res prendas , fica a fua cafa nha , entende já , que íó os

perdida,&: a fua famiha dcf- que temem a Deos, bi todos

troncada ? Pondera attenta- os que temem a Deos , tem

mente, quam formidáveis bom entendimento, porque

erro$ faô efles, & outros fe- fe conformiaõ com a lua

melhantes
,
que no Mundo Ley : & a íua Lcy he Juz , a

correntcm.entc paíTaõ por fua Lcy he verdade ; &: en-

primciros principios de fua

depravada Filoíofia ; naõ
fendo fenaô hálitos vene-

noíos do dragão infernal, ^
cfpirito de erro , & menti-

tendimêto apartado da luz^

& da verdade , como [:cde

fer bom entendimicnto.^

Segunda : confidera ,
que

couía he a vontade? He
ra ? Pondera bem , & julga híia potecia livre, pela qual

fe he efie o entendim.ento o homem pede abraçar, ou
de que Deos dotou a al-

ma ? E quando por mercc
fua te fintas nefla parte , ou
emendado, ou naò compre-

i^geitar o bem , ou o mal,

com taôabíolutofenhorio

de fuás acções, que nenhum
poder creado tem baflantes

hendido : reconhece, que forças para fazerlhe violc-

efle beneficio te veyo de cia,& arrancarlhe dasmáos

Num.
14 4.

exercitares a Oração : por
quanto fomente aquelles,

que coflumaô abaixar os

olhos,&: proflrarfe em Ora-
ção, tem abertos 03 da alma
pára vertaò importantes

defenganos: Auditor fer mo-

num Dti : qui cfídit , á- fie

ápermmur ocuU epió : Os ho.

as chaves de feu alvedrio^

He hõa Rainha ícberana
, q

depois de fobircm às {lusr

mãos quaeíquer confultas

do entendimento,ainda que
todos os feus votos fejj.iò'

encontrados,póde tomar as

determinações , & paffar os

decretos que mais quizer,

DotoUt
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Dotou Deos a alma defta preceito de que peccalTe ?

perfeição ; porque para De forte
^
que aliriaminha>

niayor gloria fu:i conduíi.i em tanto naô feria inimiga

fer amado , & fervido de ai- de Deos , em quanto o naõ
gumas creaturas , naõ por pudeííes fer ; porém tanto Ecc!c(.

força, ou fem fua eleição que Deos deixou na tua eí-
,^/;ff^^

própria , mas fó por íeu colhaamorte, oua vida; o D urci.

querer li vre,&: independen- fogo , ou a agua 3 o mal , ou ^®' ^'*

te : & moftrar com ellas o o bem j a bençaô , ou a mal-

attributo de Remunerador, diçaó , & te diflfc que eften-

premiando , ou caftigando dcffes a maõ ao que quizef-

as fuás obras
,
que fe naõ fes 5 como íe fó por efta fa-

procedeffem de caufa livre, culdade cftiveíTes efperan-

naó fcriaò louváveis, ou re- do , efcolheflc antes offen-

preheníiveis , nem merece- dello, do que fervillo> antes

doras de premio , ou de caf- a morte do peccado , do que

tigo. a vida da graças antes o fogo

Aqui ponderarey pri- do inferno , do que as aguas

meiramcnte quanto depra- vivas
, que fahem do Thro-*

vey o ufo deíb liberdade

:

no do Cordeiro ; & antes a

pois fendo-me concedida maldição de inimigo de

para merecer graça, & glo- Deos , do que a benção de

ria, me fervi delia para of- filho feu. Oh fumma ingra-

fender a meu Creador, irri- ridaõjloucura fumma! Que
tando fua iuftiça, Scarrif- diflfera eu de hum homem,
can Jo minha falvaçaô. que para deipenharfe de hu-

Quim torpe , & vil proce- ma altura, ló cfliveífe eípe-

dimeato foy o meu, quando rando a que outro o largaíTe

para mim o meímo foy po- da maô , ou que fó por falta

der peccar , do que com ef- de huma cfpada fc naô atra.

feito peccar? Qj^e mais fize- veíTaíTe ? DííTera que era

ra eu contra a Ley de Deos, louco furiofo , ou que naõ

no cafo que a fua permiffaõ era homem.ícnaõ fera. Pois

jufta do meu peccado , fora eu fou efte louco , & efta

licença, ou coníelho, ou fera: que fomente porque

Deos



Exercício U. Das miferias da vida. 283
Deos me fez livre , me prer beis , Senhor

,
que a minha

cipitonoiníerno^&execu- liberdade b:iflando per íi

to em mim próprio a mor- para dernibarme np pecca-

te da alma , íó porque Deos do
, per íi naò bafta para le-

me meteo namaòaefpada vantarme delle ; porque a

do livre alvedrio. He pof- ininha perdição na minha

íivel
,
que ofFendi a meu maõeflá, &omcufoccorro ofca

Deos fó porque quizrGran- fó na voíTa : concedey-me *^' ^

de maldade! Se a qualquer (vos rogo) cfficazes auxi-

tranígreíTor da Lcy deDeos lios de voíía graça ^^ efla-

perguntarem ; porque pec- belecey com elics de tal lor-

ca : naô tem que relpondcr, te a mobilidade de meu ar-

fcnaõ: Porque quero. Ay de bitrio, que fó a vós cfcolha;»

mim , que quantas vezes fó a vós reípeite , fó voíTa

pequey , outras tantas dcy Ley , & beneplácito feja a

cfía atrevida reípofta na ca- regra , & nivel de todos

ra de Deos j íenaõ com as meus quereres : até que Já

palavras,com as obras ! Po- na Pátria , arrebatado com
dercy negallo? Nao : que a doce violerxia de voffa

elle mefmo foy a teftemu- infinita fermofura , vos

nha. Poderey chorallo r líTo ame , & naô poíTa deixar

íím : que cUe mefmo me ex- de amarvos eternamente,

cita , & ajuda com fua gra- _
ça.

Peía-me , Deos meu , ( & Rcfumo dejla Meditação,

do intimo de meu coração

me pefa) de haver ufado I. Ponto.

taõ mal da liberdade, que Para reconhecerme y cõrífi- , tc.>

para vos íervir me conce- derarây o qm fou cjuanto m
deftes. Pcza-me

, que da corpOt er quanto a alma , dtj

mefma raiz, donde havia de correndo pelas três diff^cre'-

naícer o meu merecimento, ças do tempo, Epnmiií.--'

& ovoíTo agrado, fiz que mente acorpo qf*a>-' í.; ^

nafceíle a voffa injuria , & a po pajfada hy '
.

minha culpa. Mas pois fa- na mw

u
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o ventre di má) yftu alimcn- tem nab tenho ^:jm efvaecermé

to o fãngue das fuás entra- p&r iffo, como Lucifcr feef*

fsbas. (^ic efqfiiCidos vivem vaeceo : antCi mats que hu^

d-fio os quelbe^ parece o MH' tmlharme pelo que devo a

do ejtrtíio para fua arnbiçuo^ Deos. Além de qiu ptiopecta»

'&fíUfJto\ do deUiipíj ijU nobreza^

Quanto ao prefente , he o coufa tanto mâts digna de laf*

majr/iô barro quebradiço , ^ tima
, quanto mais he wi/era*

tmmtmdo ,
que por mus que vcl.

fe alimpe , & orne , 7jao pode ^lanto aofuturo ; he ver^ ^

negar/e de quehe lodo, dade , qne nao perdera a aU

1 ^^cwfo ao fníuro , fera maofi^rnatural ^masnaofa*

podi idao , bichos , & horror ^ be fe perdei í o fer jobrenatu-

tal
, qmfe o viramos , nos ef- ral da graça , ^ gloria de

pantkramos minto do cajo ^ Deos: c^^fa ^
qtte fe acontecer^

qne fâZ^jnos do noffo corpo, melhor lhe ejiãria nao hiver

Setaofrtito d^flepowo i hu' fido. Aqinnaó ha outrafegU'

milharme nao fó no conceito^ rança Jenao o temor de Deos,

ma^ no eff^eito .trat^mdo meu pondo minha falvaçao nas

€orpr) como merece fua vdezif próprias mãos que me deraÕ o

é^ nrgãdnlhe as dcmafias que fer.

podemfaz 'r m^l^o efpiriío. III. Ponto.

II. Ponto. D^qm defcerey a confide- ,.coa.'

f.Co
^i mio a alma 'y o que ef- rar em particular as poten- ^àzi»

íiátz. tafoy hí' pítromdai & p^* ^^^^ da alrni, E quanto ao

rafr alguma confa^ foy ne- entendimento ponderarey com

ce(f^iria a O nnipotencia de grande magoa ^ comoejcureci

fcuCreador, Ni piofundezi ^/ta potencia mbiíiffima com

dejtí nada bem cavada coma muitos difames em dos \ os

Cê^í/ideraÇii devo Imçar os q^iaes fó fe defterrao com a

alicerces d^ verdadeira hn- Ittzdo Efptnto ^antonaora-

mddad^i. faocotítmuâda: porque quem

Giuanto ao prefente •, ver^ teme a Deos , ^ guarda fua
dade h',qHetem o fer fuhjtm» Ley ^ ejfe tem bom entendi-*

cta cjpriíual nubdiffima: pê' m:nío.

^ian($
1



Exercido 11. Das Diiferiai da vida. 1 8 j

Çlnanto a. vontnde * *ver^y o homnriy^ò porque Deos the

tomo pervoít ottfo de [eu It- deixou no (cu arbítrio pudcir

vre alvedrio : porque dando- pcccar , ou tiao peccar ! De
ma Deos para o jervir ^ c^ que r»e ajrepiudeny muito

-^

amar por minha eletçao lon- pedindo a Deos me de a mao

vavel , (^ meritória : eu dcjie para levantarme : por que por

beneficio fiz armas para of* mimfó pojjo cahir no pt ecipi-

fendello a etle , ó' perderme a cio 3 mas por mimjí naopojf»

mim. Grande miferia^ peccar fahir delle.

MEDITAC,AÕ V.

Mifcria de incorrermos todos no pcccado
original , nafcendo fora da graça

de Deos.

Ecce enim in iniquitattbus cmceptus fnm , & inpeccaíis

concepit me mater mea. Píalm. 50.7.

Onforme o fentir ricordia Divina. Perdoay-
dos Santos Padres

,

me Scn^hor ( diz cllc ) por-

_ falia David ncfte que eiíaqui bem vedes ,
que

lugar do peecado originaK em maldades foy concebi-
Com efte fc defculpa , & fc do , & em pcecados me ge-»

accuía juntamente na pre- rou moinha mãy.
fença do Aitiffimo : alle-

gandolKc para o perdaõ de I. P O N TO.
léus peccados, o fer conce-
bido na peceado

, que he g^ Onfidera poís em prt-

raiz de todos ellcs:& fazen- \_j meiro lugar a fubftá-

do da miferia humana in- cia deita verdade : que to-

tcrceffora para com a mi&- dos os filhos de Adam fo-

mos»
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mos concebidos cm pee«

do
,
por iffo mefmo, que fo-

rnos fi.hos de Adam. Por-

Rom. q^c 1 como diz o Apoltolo

;

5-í». Por hum homem entrou o

peccado nefte Mundo , &
pelo peccâdo a morte, Sc

defte modo paííou a morte

a todos
,
porque todos pec-

cáraõ no primeiro homem,
por eftarem fuás vontades

moralmente unidas com a

de Adam , como c ibeça íua.

De forte, que aílim como
hum pouco de f )rmento

azeda toda a mafTa; & o
vicio da íemente de qual-

quer planta gera viciofos

todos os frutos delia; &o
accidente de parlyíia acom-

metendo a cabeça, tolhe to-

dos os membros, cujos ner-

vos naquella parte tinhaô

fuás raízes : aííim também
o peccado do primeiro ho-

mem corrôpco toda a maíTa

do género humano , & vi-

ciou todos 03 garfos deíla

grande arvore da humana
propagação, & debilitou,

& atormentou todos os mê-

bros defte corpo myftico.

Pondera
,
quam occul-

tos , & difficultofos de íe-

gfciir com o juizo íaõ os ca.

EfpiritUftes^

minhos da Providencia Di*

vina, pois conhecendo o
Sábio Architeíto de todas

as couías
, que a vontade de

Adam havia de alluir pre-

varicando , naõ obftante if-

fo
, quizaíTentalla por fun-

damento de todas noíTas

vontades , unindo-as a ella,

& permittirque peladefo-

bediencia de hum fe confti-

tuiíTem (como falia o Apof- ro„,
tolo ) muitos peccadorcs, 5» i?-

Admirável cafo ! O pecca-

do original naô eftá no cor-

po , fcnaõ na alma; naõ lhe

podia vir de quem a creou,

porque he Deos: & pode
virlhe de quem a na5 fez,

que he Adam As razocns

difto faô taò cegas , que o

entendimento de S. Agof-

tinho naô achou mais que
dizer, fena5,queifto fefez

por juizo de Deosjufto^mas

occulto. E outra vez dilTc,

que naô havia couía, nem
mais notória, do que traaf-

fundirfe em nós aquellc an-

tigo peccado ; nem mais

occuítâ , do que o modo cò

que fe transfunde : An^i^

qumn pecc^tnm , qno mhil ad

pradicartdmn nottuty niht' ad

tmelUgendiirn fecrettoí. Mas
com
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com iiio eiiá o que diz o he o homem p?.ra fer puro,

melmo Santo Agoí^inho; & fem mancha, &: para que

que naò permittira Ucos poffaapparecer comojuiio

haver males no Mundo , fe o nafcido de muiher < Ou à

naõforapoderoloparadel- imitação de Moyíés: Nfd

les fazer bens : 6c o que diz hífpie apvd te per fe mrmens ^^^*'^'

o mefmo por S.Paulojque fe ejt. Glni ríádn mtqtníaíem

por hum homem , que foy pâtramfihts , ac mpotibm m
Adam, íe conftiiuiraõ m-ui- terítam , & quartam proge-

tos peccadores fem prece- mem: Ninguém paracom-

der demérito das fuás von- vcfco , Senhor
,
per fi he in-

tades proprias:tambem íem nocente ; porque vingais o

precederem merecimentos peccado de noíTos pays naô

próprios , por outro ho- íó na terceira ,& quarta ge-

mem
,
que he Chrifto JE- raçaõ^íei^^õ até a ultima do

SUS , foraô conftituidos Mundo. E que motivo mais

muitos Jullos. O certo he, poderofo que elk
,
para hu.

que Deos naò he amigo da miiharnosí Porque íc cá en-

maldade: Non Deuó volens treoshomensjosque conf-

iniqttttatem tu es: nem deíeja ta naò haverem naícido de

a noíTa mifcria \ antes , co- legitimo mâtrimonio,íenaô

mo fua mefma natu cza he em peccado mortal , vivem
bondade, inventa muitos, humilhados com a lua in-

& admiráveis modos de fe famia, &naõ íaóadimitti-

nos communicar
, para nos dos à herança com os filhos

encher de feus bens. legítimos: razaõ he, que
Da fobi-edita doutrina todo o filho de Adam mui-

poíTo colher eíles três fru- to mais fe humilhe, & abata

tos. Primeiro : humilhnr. diante de Deos N. Senhor,

me profundamente diante pois certamente Iheconík
da Magcftade Divina, di- do labéo de fer concebido
zendo com o Santo Job; em peccado, & pelo modo

Job ly^l^^tà eji homo^ ut immacn^ j]ligitimo,que nao havia de
M» latiu fit , ^ ut pifliu aipa- íer no eflado da innocccia;

reat natiu dt multere ? Qu^ ^ hc também certp ,
que íe

Deos
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Deos nos naô perfilhara de- & a outra infecção moral

pois pela fua graça , exclui- naõ ha Bautifmo que a tire:

dos ficáramos para fempre por iffo os homens fó nefta

da herança do Reyno dos fazem reparo. Por tanto,

Ceos , & companh ia de feu quem naõ quizer fer do nu-

Filho natural.que he Chrif- mero dos enganados , deve

to Salvador noíTo. {como diz Sãto Ambrofio)

Segundo : hum claro de- attender naò ao fanguc , de

ícngano daquella vaidade que fe gera o corpo , fenaô

humana
,
que fe funda em às virtudes , & graça de

qualidades de fangue. Por- Deos , de que íe regenera a

que eifaqui o ponto em que alma: ProOaít vtrigenus vir*

fe refolvem as mais eftira- tutts profapia ejl : quiafaut

das nobrezas do Mundo;em hêminum genus hommts , tta

fer o Rcy , & o plebeyo ; o ammarum genus virtutesfiít.

fcnhor , & o efcravo 5 o Ti- O terceiro : he render o
tular ,& o oííicial , todos fi!- entendimento à profundc-

Ihos do mefmo Adam : Om* za dos fecrctos juizos de

nibíM genuí unum^ como dif- Deos, naõ os efquadrinhan-

fe Nazianzeno , todos tira- do mais, do que para fer-

dos da mefma maffa corru- mos íalvos nos convém,

pta , todos defccndcntes do Advertindo que defte mef-

mefmo íangue infedo, & mo peccado de que trata-

infedlo naõ fó moralmente, mos , huma das caufas por

& na opinião dos homens , onde entrou/oy o appetite

fenaõ realmente , & no co- de fdber ; & hú dos efttitos,

nhecimeto do mefmo Deos", que em nós deixou, foy a

iniedlo , naõ porque o fuf- mifcria de ignorar. E como
peitou hum juizo temera- diíTe Santo Agoflinho , ef-

rio,& o publicou huma lin- crevendo a S. Jeronymo, Fpiíi.

sua vencnoía. fenaõ por- baftanos fiberomodocom 3f.-
a^

que alTim he ae Fe , & o diz que podemos ler livres do

a lingua à:> Efpirito Santo, peccado origina l,aindi oue

Mas como eíta infecção totalmente naô faibamos o

real fe tira pelo Bautifno> modo com que nelle incor-

remos.



Exercido IL Das
remos. Oh Dcos eterno , &
Omnipotente : bem hc que
toda a cr-eatura Angélica,

& humana reconheça que

fó vôs fois puriíTiLiio , &:

immaculado por effencia j

lo vòs digno de que os Se-

rafins^eííe feja o íeu defcan-

ço, íem deícançarem de vos

acciamar Santo, Santo^San-

to por toda a eternidade,

Nófoutvos creaturafinhas

defedliveis
^ que hontem

fomos nada 5 & nomefmo
ponto que voffa Oinnipo-
tcncia nos levãtou do abyf-

jno do nada , cahimos no
^byfmo do pcccado , como
poderemos apparcccr dian-

te de voffo incftimavcl aca-

tamento? Mas cflcn^efmo

reconhecimento de noíTa

bayxefa, fe vòs odais , fer-

virà de difpoíi çaõ, para que
ponhais em nòs o dom de
voffa graça ,que hc húa par-

ticipação de voíTo ícr divi-

no : ôc aflim como fomos
immundos pelo contagio

da carne de Adaô pecca-

dor j aflim ficaremos lim-

pos pela communicaçaõ do
voffo Eípirito Santo.

,
L Parte.

mi/erias dã vida.
'' x8^

ILPdNTO,

COnfidera emfegundo
lugar, quam lamentá-

vel feja efta miícria de ícr-

mos todos concebidos , Sc

nafcidos em peccado: De
nada , & em hum íóinftan-

te cria o Omnipotente mi-

lhares de Almas racippaçs

perfeitiflimas : & no pon-

to cm que fe infundem nos

corpos
, que cftaõ gerados

cm diverias partes do Mun-
do i no ponto cm que hc

verdade dizer, que ha ho-

mem filho de Adam ^ ficao

todas cm dcígraça de íeu

Creador , naturalmente íii-

geitas à fua ira , & degrada-

das para Icmpre do Rcyno
dos Ceos. AUi cflá na cí-

treita claufura do ventre

de fua mãy hum m^cnino en-

carcerado j elle naõ lhe to-

cou a mordedura da ferpcn-

te fenaõ na extremidade do
corpo , em quecommúnica
com Adam: &CÕ tudo (co-

mo diffe David , & explica

S. Jeronyn.o ) a fua mal-

dade o tem todo cercado , p^aím.

ôc poffuido '.Iniquilas caíca^ íf-
^*

uei meictrcundmt wí. Elie ,b..

T '
" naó
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naô íc fez a fi , "cm fabc ///r , dilTe Tcrtulliano. Aos
quem f ou para que o man- olhos corporacs parece que
dou ao Mundo , nem ainda vem faõ , fermoío , & aper-

que ha Mnndo: & fendo feiçoaao j mas fe bem o
innocente, quanto à vonW- confid^ramos c^m os olhos

de própria
, já he peccador do efpirito , oh que chaga-

quanto à vòntaic do prí- do,que feyò,&queimper-
meiro homem ; ainda fe feito nafce! Quem quizeí

naõ conhece a íi
, já Deos o conhecer o eftrago

,
que ó

conhece por feu inimigo ; peccado original invifivcl-

ainda naô vio a luz do dia, mente fez nefle filho de A-
já o cercão as trevas da cul- daô , lembre-fe do que vifi-

pa ; & no primeiro inftan- veimête fez no Filho Uni-
te do fer da natureza já ca- genito de Deos cravado em
rece do fer da graça , & íabe huma Cruz. Porque os tor-

Deos fe carecerá por toda a mctos , que o Filho de Deos
eternidade, Qne refinado padeceonaCruz, faô oel-

he o veneno do peccado

,

pelho, cm que podemos ver

pois em tanta continuação o eftrago , que em nós fez o
de tempos, & lugares re- peccado: Ftcifit ^ Domine

y

paíTa defde Adam a toda a (diz Drogo Oftienfe) de

maffa do género humano

!

corpor e tuo fpeculum anima

Chcgaemfim a hora,em mea. E a razaõ difto he,

Iquc a prop-ria natursza o porque como Deos guar-

cxpiílfa daquelle efcuro dou cxaíla proporção entre

cárcere , & o mandi fer ha- a noíTa culpa, & a fua pena;

bitador defte miferavel daqui nafceo
,
que para ti-

Mundo , veftido de huma rar o peccado do Mundo , o

pellc, como feus primeiros poz quanto à femelhança

pays fahiraò do Paraiío 5 & fobre feu Filho : Fo^uit Do- ^^^'**

como le fora condemnado a mmm m Deo imcjmtatem om-^

cavar nas minas de fua mi- nium mftrum. Por onde , af-

feria os metaesdc fua durií- fim como o Filho de Deos

fima fortuna : Homo^dlitus crucificado parece hum fi-

Orbt tanquam metdlío da- lho de Adam peccador:

affim
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aíTim qualquer filho de A- lhos que a ccrcaõ, & mo^;

dam peccador parece hum Icftaõ^cfteitos todos do pec-

Chrifto crucificado. Ad- cado, conforme a fentença

verte bem: 5c acharás ícr ácDco^: Sptnas^&tribulos^^^^^^-

VQvà^ác. germwabit ttbt. A defaudcz ^' ***

A Cruz hc a carne do he a privação dos hábitos

peccado , o crucificado nel- das virtudes , aflim da cari-

la hc o efpirito , os três era- dade
,
que he a túnica inte-

vos faõ Pobreza, Dím-, & rior, & inconfutil, como
Afronta,* porque a todas das mais^quefaô as outras

três fica o efpirito fogeito, vefliduras.O titulo cm três

& encravado nellas cmra- línguas , he a publicidadç

zaô da uniaõ com a carne, do íeu peccado notório â

As cinco Ch?.g3s faô jgno- todas as creaturas capazes

rancia no entendimento^ de razaô: & ãflim como lá

malícia na vontade, fraque- aquelle título dizia : Efte ht

za no appetite iralcivel, JESUS Nazareno Rey dos
concupifcencianoappetite Judeos; aílim cá cfta pu-
concupifcivel , & privação blicídadc cflá clamando :

da graça na fubftancia da Eftchc filho deAdam fervo

alma. Deíias cinco Chagas, do feu peccado, E final- .

as primeiras duas eftaô nos mentc,aílim como os cruci-

braços da alma
,
que íaõ en- ficadores de Chrifto foraõ

tendimento , & vontade, de dous géneros, hum o fu-

potencias que pertencem! ror da Gentilidade
, que di- -^'^^^^.

íua parte íuperior : as ou- reita , & immediatamente o '*

trás duaseftâõ nos pés, que crucificou 5 outro a perfídia

faô o irafcivel , & o concu- da Synagoga
,
que foy a que

pifcivel, potencias que per- lhe aparelhou , & entregou
tencem á fua parte inferior: o Senhor para o crucifica-

a quinta , & mayor , eftá no rem : aflim também as cau^
meyo , ou no coração

, que fas moracs da transfufaô do
como dí(Temos, hc a mefma peccado faò duas ; primei-

fubftãcia da alma. A Coroa ra o peccado commum,
de eípinhos íaõ os traba- que todos cõmcttcmos em

T ij Adam,
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Adam , & pcrícvcra morais lho ^ que coiifa era pcGcadbj

mente > fegunda^a propag^a- © fizcrapor noíTa caufa pec-

çaõ natiH-al^com que fomos cado , para que nos íízeíTe a

.; gerados, &eítaapplica, ou nóipor elle juftiça , 6c gra^
•^ entrega o fogeito,cm que o ça : Eum qui non nôverat\,c

peccado íe transfunda.. peccatum tpramhs p^ccaíum s- ^i

Manifefto fiea logo, fe^ity tit nos effíceremur ju^

quam digao de compaixão fittta Det tn tpfo. Logo , íc o
nafce o homem ncftc Mun- Filho de Dcos na Cruz par

4o: Sc quCj íeChrifto encra- rece o noíTo peccado com»
vado na Cruz parece hum mum , que muito que hum
peccador quanto à feme- filho de Adam em peccado
Ihança da noíTa culpa 5 hur commum pareça hum cru-

ma alma unida à carne do cifieado? Logo ainda que
peccado parôcchum Crueir aos olhos exteriores fe nos

fixo quânto às femelhanças naó reprefente miferia,nem

da íua pena.: Nem parecCv, fealdade alguma , na realir

que efta accommodaçao he dade todo naíce chagado ^

livremente fogida : por afeado , desfeito
,
pobre

,

qnanto tem funiiimento mo ignominiofo , & miferaveL

que S. Paulo diíTe, que Deos Oh nao fe humilhará por

condemnára: na Gruz a hua vez:o homem INaõ co-

Chriftocomo' peccado pelo nheccráo que hede íi , o q*

peccado. commum da carne foy , & o que feria , fe Deos
Rom. hiim^asLiDepucatodamnê»^ naõ tomara a ícmelhança
*' ^' vtí pcceaíu^ ta carne. Onde, da carne do feu peccado

!

conforme a interpretação Naò entenderá., que ainda

de Santo Agoftinho , Chrif- depois de fárado opecca^

to fe chama Peccador, por- do original, pela graça , às

que nelle.., como ^mfacrifir chagas, que elle caufou,naã

cio pelo.pcccado pozDeos fáraraõ todas,; antes fica5>

a pena do noíTò peccado. E madando a peçonha^ dos efr

cfte mefmo fentido diz o feitos do mefmo peccado f-

Apoftolo squando diz ,que Que fazes, alraa^ninha^quc

Dcos., naô fabendo feu fi- amanuo. a tua carne ,
quanr

tas^

or.-



Exercido II» Das
tas vezes peccas , tantas de

novo crucificas a Chrifto,

& a ti mcíma te crucificas ?

Naõ baíia já de Cruz para

Chrifio, & para ti? Naõ
baftao as mifcrias que her-

daík de Adam , fcnaó que

queres adquirir outras de

novo? Olha para Chrifto

na CruZjSc olha para trncf-

fe corpo : verás como em
hum eípciho as tuas chagas

nas fuás, & os teus delicílos

nos feus tormentos.E affcn-

ta já comtigo por ultimo

defengano,quc es extrema-

mente miferavcl, que ne-

ceffitas da graça de Deos
para fararte , & naõ morre-
res eternamente; que im-

porta mudartc de filho de

Adam em filho de Deos> &
que , {c fazendo Deos a

fcu Filho por amor de ti

com apparenciâs de pecca-

do, tu tecondcmnas ainda

com o teu pcccado/erá def-

graça a mais eftranha, &
exorbitante que pode ima-

ginarfe. Ah Senhor Deos !

Glhay para a face de voíTo

Chrirto y & por amor do Fi-

Ib.o innocentc pcrdoay ao

fervo peccador: & já que no
innocentc puzcfles o meu

I, Parte,

mifèrias da vid(\ 193
peccado; ponde n6, pecca-

dor a fua graça , & rmíeri-

cordia.

IIL PONTO,

COnfidera em terceira

lugar o remédio úni-

co, porém excciientiíTimo,

com que Deos N. Senhor

fe dignou de nos livrar dct
ta miíeria: a qual affim co-

mo era raiz de todas as mi*,

ferias , aflim o remédio foy

principio, &: fonte de todos

os remédios. Eftc foy a vin- Coiiof.

da do Filho de Deos à terra
** ***

em carne humana paflivei,

que pregado na Arvore da

Cruz
,
pregou nelia tábem,

& rompeo o efcrito da divi-

da de noffos peccados, con-

trahida em outra arvore.

Pondera como , fe por hum
homem entrou o peccado

no Mundo ,& pelo peccado

a morte , 6c dcfte modo íc

transfundio cm todos os

homens: também por outro

Homem , que hc o fegundo

Adam Chrifto JESUS , en-

trou no Mundo 2 graça , &
pela graça a vida eterna , êc

defte modo paffou a todos

os homens que o quizcraõ

receber, dando-lhes poder

Tiij de -



194 ' Exercícios Efpirituaes,

de ferem filKos de Deos, em dcfles admirável r porém
lugar de ferem filhos de A- mnyto mais admirável ao
daõ. E com cfte remédio reformalla. Porque fazen-

cuftofo para o Senhor^ & do-vos participante da fe-

utiliílímo para os fervos, fi- melhança da noflía carne do
cou a noífâ ruína reedifica- peccado , nos fizeítes parti*

da , & a naturefa humana cipantcs da íemelhança da

conftituida em hum cftado voffa Divindade ; & fofren-

de algua mancyra mais ex- dõ a maldição da Cruz, nos
cellentc >& nobre > do que aàjuiriftes a benção da he-

antcTs de cair tivera : por rança da Gloria ; & dentro

quanto onde abundou o de- das apparencias afrontofas

litto^muyto mais abundou de peccador eftaveis che-

a graça ^ ôc fe qualquer fi- yo de graça ^ & de verdade,

lho de Adaô gerado, &naf- derramâdo-a peias mcfmas
eido em culpa fc parece c& feridas , que a noffa culpa

o Crucificado quanto à rc- vos abrio, em proveyto dos

preíentaçaõ das miferias: meímosqueasabriraã/ro-
tambem qualquer filho de dos voíTos remidos levan-

Deos regenerado , & renaf- tem hua voz íonora , com-
eido pela graça , fe parece pofta de innumeravets vo-

com o mefmo Senhor re- zes^apregoandoporventu-

fufcitad >, quanto à parti- roía a culpa, que mereceu
cipaçaõ de íuas glorias. E tal Redemptor,& a infirmi-

por iffo a Igreja canta : Te» dade , da qual fc occaíío-

iumqite nas à moríuu , jubes nou tao precioía medicina:

fepultasfurgere. Todos eonfeíTem que vos
ObCreador^&Redêptor, fois o Cordeyro Santiffi-

Jtiftificador , & Salvador mo de Deos , que para tira-

noíTo Chrifto JESUS , ver- res o pecado do Mundo , o
dadeyro Deos Filho de pufeftes fobre vôs : & dey-

Deos,& verdadeyro Home xando jà os grilhões de feu

íilho de Adaô: Ao formar- pefado cattiveyro qtiebra-

dcsa dignidade da íubflãcia dos com as ondas de voíFo

humana, certamente proce- íangue corraô a adorar , &
ca-
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f

encher de amorolbsofcuios le ijtd pTo ommbus h£C lex

cffas Chagas, que foraõ me- conjittuta cji. E Chrirto Se-

diciaa das íuas.Oh Senhor

,

nhor Noffo foy concebido,

que vieftes remir o perdido, n lõ por obra de varaõ , mas
naó quciraes agora perder do Efpirito Santo ,

que fa-

o já remido. Dizey. cíK- zendo fombra a meíma Sc-

cazmentc.à minha alma o nhora, lavrou o corpo do

que antigamente diffeííes Senhor de feu purifllmo
joan.5. ^quellç Paralytico : Ecce íangue já defde o primeiro
'^*

fanmfaãus es \jam ndtpeC" inftante ifcnto da macula

care i nedttertm tibialiquid original. Devo pois gozar-

.fonímgaí : Eis-aqui já eflás me efpirltualmente na pu-

faõ , agora naó peques mais, reza da fantidade de Chrií-

porque te naõ fucceda pe- to, ainda fó em quanto ho-

yor, condemnando-teeter- mem, & no privilegio fin-

na, & irremediavelmente, gulariflimo da prefervaçaó

Outro alivio temos tam- da Virgem. E encaminhan-
bem nefta commua mifcria do minha craçaô ao Filho,

de fermos concebidos em à. May juntamente
,
poíTo

peccado: & he fabermos, dizcrlhes. Oh par exccl-

que efla regra teve duas ex- lentiíTimo , honra única ,&
ceiçocns: humaem Chriflo decoro de todo o gcncro
Senhor Noffo , outra em humano ! Oh incompara-
MARIA Santiífima Mãy velmêtc melhores dous Se-

fua. A razaõ foy
,
porque rafins , entre cujas azas col-

luppofto , que ambos craõ locou Deoso Propiciatório

filhos de Adam: com tudo a dos noffos peccados ! Meu
Virgem Santiífima naôcn- efpirito fc alegra de que vós
trou no pado que Deos fez Senhora fejais bemdita en-

com elle
; & foy a figura- tre todas as mulheres : &

da Efther, aquém ElRcy vós,Senhor,obemditofru-
AííueroaíTegurounaõeftar to de leu virginal ventre,

comprehendida na ley , cm por quem todas as gerações

Efth.
^^^ todos os mais eftavaõ; da terra foraõ abençoadas.

15. u. Non monens: mn emm pro Efte he omeugofto , 5c rc-

T iiij go.
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gozL)o ^quc poffuais taõ jena^de Dtos ^ejleja & ptccéh

cxcclleace grão de pureza, do de &rtgem na alma
, Jsí

& íantidade, que naô hc Jutzos do Senhor occulíos
,fõ-^

. poíli vel haver melhor Mây, remjujios,

nem melhor Filho Efta hc tolhe d<jqui três frntoí. *

a minha coníolaçaõ , & ale- /. Humilharte
,
pois naipí-

gria> qtic os cípinhos da da evitar ãtnfarma^ & as

culpa naõ pudeffem magoar outras penss dfjtt fangue

m

• à

cftes dous fcrmofos hrios. feão. IL Defenganarte da
*

Vivey , & reynay , ô Filho vaidade do Mundo
, que tan-

digoo de tal Mãy ,& ò Mây tas dtfftri^as faz defanguesj

digna de tal Filho: preíi- fendatodahum^é^taÕ pouco

dindo como duas lumina- cafo do peccado ofendo efle a

rias grandes, huma mayor^ verdadeira vileza. Ill, A^
outra menor , ambas juntas dorar os juízos de Deos

, cJ*

à noite dcfte íeculó, &: am- nao os efquadrmhar , íonfe-

bíis juntas ao dia da etcrni- fando a ellejo pôr fanto^ é"
j

dadc» tmpeccavelf & pedindo aU |

guaparttcipfiçaedefuagram
*

§A^ para poderes appareccr

Refumo defia Meditação. emfua prefença.

II. Ponto.

I. Ponta^ No injimte em que a aUt.cot^

í . Cen- Hf verdade Catbdica^qm ma fe infunde no corpo , con>' ^*^«í-

*á«í' todos fomos concebidos -,& traheopeceado^&feMéeffei-

nafciáos em peccado : como tosfim culpa fua particular

:

tnaffa que fomos , corrupta & jemfaber de fua miferia^

com o formento de Adamy he miferavel , & odiofo a

garfos viciados da fua raiz^ Deos.

ér membros paralyticos da^ Quando nafce hum filho

queila cabeça, de Adam > fe lhe viramos a

2 §liie prevendo Deos opee- alma , apparecèra todo chaga*

cado de Adam , uniffe mffas do
, pobre , fdja ,

ò* laftimofa :

vontades à fua\ ó* que nao porque totalmente parece hum
tendo a alma erigem de Adaa Crucifixo y na CruZj nos era-

%OSj
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vos , chagas ffpwhos , ajron- btrano , do que Uvtrawos an»

ta , defnudz , &c, E a ra- tcsdoptccado.

zao he
,
p6rí]ue Chnjto na Donde ttrarey afftítos dt

Cruz tomou fobreji o n"Jfo admiração dt Itm confelhos^

fecoado , fura tm dar a jua louvor de Jua bondade , con-

graça, fjfaló defua virtude , & t^-

Deve pois todo o filho de floração de jua graça para

5 Adam conhccer/et & humi- nao cahir outra vez de efta*

Iharfe ; & nae peccar de novo do tao alto.

aãuúlmente
, for nao tornar Tambcm he conjolaçno

a crucificar a Chrifio ,& afi grande Cabermos que Chrif

mefmo, to ^ & fua Míy Santiffima

III. Ponto. nao incorrerão no original ', o

i.Cobs ^ remédio que Deas poz Senhor porque nao tinha pay

idfi.
" a ejiamiferia , foy tao excel na terra > & ^ Senhora por-

lente , que a fez venturofa : que havia de ter hum FM0
porque encarnando ,&pade- Veos^que a pode^ & quiz

(enda o Filho dt Deos , nos privilegiar. Do que devoga»

fanttficon por modo mais fo- zarme efpmtualmente.

ME-
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MEDITAÇÃO VI.

Miíeria da ignorância
,
que o entendimen-

to humano padece quaíi em todas

as couías.

Cunãa res dtfficiks : non poteft ea$ homo es^Ucare

fermem. Ecclcí. i.8.

Odas as couías faõ

difficultofas de en-

tender : nao pode o
entendimento humano al-

cançar , ou explicar o que
na verdade faõ.Palavras faõ

eftas
, que merecem naõ fo-

mente credito, porque as

diílou o Eípirito Sáto ; mas
também admiração, porque
as eícreveo hum dos mayo-
res Sábios ,

que houve no
Mundo. Teve Salamaõ íci.

cncia infufa , com cuja luz

penetrou os fegredos da na-

tureza ^ & fe fez erudito em
todas as artes, & ícicncias

com tanta ventagem ,
que

naõ lo era Meftre , mas orá-

culo dos outros Sábios. E
çom tudo pegando da pcn-

na , com que tantas , & taó

altas coufas tinha efcrito^

deixou também efcrito ciie

defcngano: Cuntíéeres diffi'»

cães : non potejl eas homo ex-^

plícare fermone. Oh fe apro-

veitaffe a algum de tantos,

que íó fazem caio das letras,

& nenhum das virtudes!

Ainda que nefta Meditação

nos afaíiemos do cftylo das

mais, na5 fcrá pequeno fru-

to moftrarihes o erro. E af-

íim.

I. PONTO.

p Onderemos cm prl-

meiro lugar aquella

palavra . CunEia res : todas

as couías: & poíTo redu-

íillas a quatro claíTcs. Pri-

meira , das q o homem tem

dentro de fi : fegunda , das

que
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que tem à roda de íi : ter- falvo com muyta luz do

ceyra, das que tem debayxo Cco , & muyta reflexão io-

de fi : quarta^ das que tem a brc fi mefmo. Ettà a pobre

íima de íi. alma dentro do efcuro car-

Primeyramente ignora o cere de feu corpo, receben-

homcm o q te dentra de fi, do íó aquella pouca luz
, q

ou em fi mefmo. Bem fabe lhe pode entrar pelas ef-

que tem alma , & corpo: treytas freftasdos íeusíin-

porêm que coufa he cor- co fentidos. Tem corpo;

po > & alma y& como entre & naõ fabe como eftc íe cõ-

íieftaõ unidos iquafi que o põem, nem quando ha de

naõ fabe. E fenaô ; dizc-me fair delle : vè , & naõ fabe

tu mcfma , ó alma minha, como vc: ouye, & entende^

que coufa es? Como, íen- &naõ fabe como entende,

do ifídivifivel y cflàs toda &ouve. Falia de fimcfma,

em todo o corpo , & toda como de couía eftranha : &
cm qualquer parte delle? fcDeoslhe naõ differa que

Como,fcndo efpiritual,pó- era eterna ,& cfpiritual , Sc

des,ainda depois de fepara- creada para a Gloria, ou na-

da do corpo, fcr queymada da diíio foubera, ou muy to

com fogo material ? Como pouco , como o naõ fabem
naõ dcfccndcndo tu de A- outros muyt os , a quem o
daõ , fenaô de Deos imme- Senhor mõ revelou eftas

díatamente, pode alcançar- verdades. E finalmente fen-

te a mancha do feu pccca- do creatura nobiliifima , ôc

do ? Dize-me também fe fermofiffima hc neccíTario

cftàs cm graça de teu Crca- que fe compare com os bru-

dor, íe fora delia ^ Explica- tos animaes ,
para que por

me as intenções feeretas das via àc comparação eonlieça

tuas obras,as inclinações da dealgu modo a íuavcnta-

tua naturcfa y & os cantos gcm , & diíFerença : íegun-

todos da tua confciencia :. do aquillo de SaJamaõ: Si

Non poifjl eas homo explica- jgmras te
, ò ptilchcrrima m- 1,7

re fermone. Naõ pode o ho- ter f?Jtdteresj egredere-, & ^^t

mem conhecer eflascouíns) pojivejiigia gregiim : Se re

def-
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dcíconhcccs y ò creatura faz a dor na parte ofFcdida,

mais fcrmoía que todas as ôccomonafcemasfótesnos
outras deite Mundo, fahe montes altiflimos > comofç
com a coníideraçaõ , & cõ- formaô as mares, & de don-
parate com ellas. de nafcem os ventos: & ou-

Ignora rambcm o home trás innumeravcis diííicul-

as coufas , que tem à roda dades
,
que fuppoilo ha dei-

de fi. Que objeílos mais Ias pelos livros alguaexplr-
ordinários , & familiares ao caçaõ , hc muyto opinativa^

ufo de noffos íentidos , do & a muy poucos alcança. E
que a quantidade que to- a ignorância, que comum

-

camos com as mãos j as co- mente temos neftas matc-
res que vemos cõ os olhos, rias , temos em todas ag

â harmonia das vozes que mais :porq qualquer delias,

percebemos com os ouvi- porminima, &defprcíivel
dos , a dor q nos afflige os que íeja , íe a qualquer ho-
mcbros , os ventos , as fon- mem douto lhe perguntarê

tcs, os mares , 8c o tempo, q as fuás caufas , efFeytos , &
por nôs eftá paíTando , ou differenças : às três, ou gua-

nos por clle? Ecom tudo tro rcfpoftas fe acha ataíha-

naõ tem atègora os Filofo- do. E com cfta rafaô con-

fos averiguado, fc a quanti- venceu S. Bafilio Magno a

d ide continua , & também hum Eunomio , que aifir-

a fucceífiva do têpo; confta mava comprehendia a na-

de partes,fe de indivifiveis, turcía de Dcos Começou-
fe de ambas coufas ; fe as lhe o Santo Doutor a fazer

cores faõ fomente luz , ou alguas pergucas íobre ana-

outra qualidade : fe vemos turefa da formiga : às quaes

os objecftos por efpecies , q como naõ foubeiTe rc (pon-

de! lesfahem para os olhos, der , diííe entaõ o Santo:

cu fe pelos rayos que dos Pois , fe naõ cornprehendes

olhos fahc para os objeílos. a naturefa de hum taõ vii

Outro fi, que fegredo te na animalejo ^ como te atreves

Muíica, & na Medicina o aafíirmar que comprehen-

numero de f.tte ; como fe dcs a naturefa de Deos?

Mas
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Mas ainda he mayor a ro^por fer contra a Efcritu-

ígnorancia que o homem ra Sagrada, naõ fouberamos

padece das couías que tem os moradores da tcrra,fe eiP

abaixo de íi, Eftamos ha- tavamos quietos , ou fe an-

bitando, & pizando a terra: dávamos à roda y & fe os

& muitos milhares de an- mefmos montes, &: mares

nos paffáraõ primeiro que navegavaò comnofco. Poi«

entendeffemos que figura fe paffamos da fuperficie da

tem ; íe plana , como humà terra
,
quanto mais deícer-

mefa , íc esférica como hu- mos,ranto mayor efcurida-

ma bola. Na vida de S.-Ma- de acharemos , naó íó para

cario Romano fe lê a longa os olhos , mas para o enten^

peregrinação, que empren. dimento. Quem conhece a

déraõ trcs Mongcs^com in- fabrica da natureza em tan-

teto de chegar àquella par- tas officinas fubterraneas ^

te onde a.terra fe ajunta cõ Osmetaes , as pedreiras 5 as

o Geo.- E porque hum Bif- fcmentes , os mineraes , os

po de Salisburgo
,
por no- pios,qu€ interiormente dií--

me Virgilia,.diíre em hum correm por efte vafto cor-

Sermaô, que havia Antipo- po da terra , como veas de

das: íoou taõ mal cfta novi- fangue , as ferranias que o
dadc

,
que o accufáraõ ao fortalecem como offcs , os

Papa Zacaiiías, de que en- fogos que o vivifieaô como
finava

, q havia outro Mun- efpiritos , as grutíis por on-

do 5 coin outras eípecie de de refpira,como por gargâ^

homens, outro Sol, & outra tas ? Quem havia de dizer^

Lua. Também naò ha mui- que havia concavidades der

to tempo
, que correo opi- baixo da terra taõvaftas co-

niaõ de alguns doutos
, que mo Províncias inteiras , ôc

tiveraò para fi', . ^ enfináf que ncllas habitavaô homcs
ra6,que a terra fe movia era mortaes , fc por hum cafo>

dous eixos toda* em pezo prodigicfo,quctrasAuthGr Pír.

dentro de vinrc & quatro fidedigno, íenaõ defcobrif-^^||'^^'

iioras E íeo Summo Ponti- fc efta maravilha ? E para

úcc naõ condenara efte er- que venhamos-a pontosde

me-
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menos curiofidadc , ôc mais mmus cum labore, Quit au-

doutrina : quem fabe da ha- (em tn Cwlisfunt ,
qutó snve-

bitaçaõ , & citado das ai- Jltgabn ? Suppoem que a-

mis feparadas nas entra- quellas pergutas que Deos
nhãs da terra? Ha Limbo, fczajob, para lhe moftrar

ha Purgatório , ha Inferno, íua grandeza , & íabedoria,

ha fogo para atormentar as as faz a ti
,
para te moftrar

almas : até aqui nos allu- tua ignorância : §luu ejl .^
mia a Fé , nem nos hc ne- pluvta pater , vtl qmsgenutt i8. &

*

ccíTario mais. Mas o con- ftillas rorts^. De cujuò utero^^'^'^*

ccito que difto fazemos, egrejfaejiglactes^&getu de

he taõ eícuro,& ténue, que Lcelo qutsgenuit ? Nunqutd
a:é os Santos Padres, fal- mfli ^rdmemCoelt^ & pones

lando cm outras matérias rattonem tjus tn terra ? Dir-

copiofamente , nefta fc a- mc-has como fcfórmaô â$

chaô muy diminutos. E já chuvas , quem gera o orva-

cu naô fallo dos infiéis , que lho , de donde fahc a geada,

a ignorância dcftes he taõ & caramelo ? Dirmc-has a

dcígraçada
,
que fc lhe naô arquitedura , & difpofiçaõ

tira fenaõ com a cxperien- dos Ccos , 6c darás a razaô

cia. Morre Imm Gentio , & deftas coufas cá na teiTa ?

cntaò íabe que ha inferno, Nonpoíejl tas hêmo expUcart

quando cabe no inferno

:

fermom: naõ pode o homem
morre hum Herege , & cn- entender , quanto mais ex-

taõ íabe que ha Purgatório, plicar eftas coufas , falvo

quando arde, naô no Purga- com muito trabalho , &
tório , mas no inferno. pouca certeza. Qual dos

Venhamos à quarta ef- mayores Mathcmaticos
, q

pecie de ignorância. Efe celebrou a foma , nos dirá o

o homem naò fabe as cou- numero grandcza,& virtu-

fas que tem à roda de fi, co- des das Eftrellas ? E do Fir-

mo íabcrá das que tem a fi- mameuto para dentro quê

sapicn. ííia de fi? Difficdè ^ejlima- fabe o que a Omnipotência
9* í^- m(í4 qu£ tn terra funt , & do AltiíTimo tem fabrica-

^ua m pro/peãn funt inve- do ? Confta-nos de Fé ,
que

ha
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ha Anjos, & quefaõ muy- Santo: Deos hcJuftOySa-

tos. Se todos diffcrem cn- bio,Podcroío,&:c. Aílimhc

tre ^\ na efpccie, ou muytos verdade. Porém taô difFc-

fó no numero > já nifto ha rentemente he Deos Pay,

opiniões ; &: qual feja cffa Filho , & Efpirito Santo do

diflercnça , fó na Pátria o conceyto que nós temos da

veremos. Agora nos con- raíaõ de pay, filho,, & cí-

tcntamos com fabcr que pirito 5 taõdiflercntemente

faõ nove eoros dei les
,
por- he Deos Juílo , Sábio, Pode-

que na Eícritura íe encon- rofo , &c. do conceyto que

traõ nove nomes fcus diíFe- nós temos delbs perfcy-

rentes. ções , como he diffcrente a

Já daquellc fuprcmo in- luz das trevas , & a verdade

acccílivel íer ,
que deu fera do fonhado. Porque todas

todas as couías,aqui a igno- as formas, ou cípeciesintel-

rancia náo íó he forçoía,fe- ligiveis , por onde nos quc-

naõ honefla : aqui , fe qui- remos levantar ao conhcci-

zer eípccular muyto hum mento de Deos, ebrtaòao

Santo Agoflinho , hum An- mefmo conhecimento , co-

jo o admoelíará , dizendo q mo as nuvês ao Sol. E afl-m

pertende recolher ornarem quanto mais queremos en-

hua concha: aqui os Será- tender , mais efpeíTas fo-

líns , fe naõ vendarem os o- zemos eflas nuvcs, mais ef-

Ihos, cegarão com a muyta condido efle Sol. Verhaõ
claridade. De Deos N. S. co- cá todos os doutos do Mun-
mo diíTe S. Dionyíío , naÔ do : concordeme em Deos a

ha cfpecie , nem conceyto, Unidade com a Trindade;

nem fantaíia, nem opinião, a jufliça com a miíericor-

nem íciencia,nemeloqucn- dia , a liberdade com a ne-

cia. E alíimpara os Theo- ceííidade , & o decreto da

logos , ôc Padres fallarem predeftinaçaõ dos Santos

íobre o feguro, mais dizem com o feu livre alvedrio.

o que Deos naõ he , do que Sim dizem , fim enfinaõ , &
o que Deos he. Deos he na verdade com grande uci-

Pay, he Filho, he Efpirito lidade da Igreja át Deos:

mas
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mas cmfim haõ de confef-

ííír
, q aílim como no Mun-

do material ha nuas regiões

jn^is cultivadas, & conhe-

cida, & outras que ainda

fei^aõ defcobriraõ,nem cul-

tiv^raô : affim no Mundo
intelíigivel , em qualquer

fcicncia , & muito mais na

Tiíeologia Sagrada^ha pon-

tos já facilitados, 6c doma-

dos da induftria do enge-

nho humano j& ha pontos

taô árduos, & fragofos, que

ainda os naõ pode conquif-

.tar. E finalmente haò de

renderíe à verdade defen-

ganada de Salamaõ , dizen-

do com elle ,
que rodas as

coufas íao difficultofas de

entender , 5c que naô as po-

de o homem declarar: C««-

Ba res dífficíles : non poteji

hemo tas exphcarefermcne.

Mas que fruto tirará a

alma devota de todo efte

difcurío? Pódc entre ou-

tros affedios exercitar três

mais eípecialmente. Pri-

meiro de humildade : fe-

cundo de agradecimento

:

terceiro de gozo cfpirituah

Primeiramente humilhe-fe

o homem , vendo quam
pouco fabe , &; quanto pre-

Efphittiaes^

íume fabcr : deíciígancm-fc

os qne tem reputação de Sá-

bios , que na v rdade a liia

fcicncia he limitadiffima,

& pela mayor parte con-
íifte cm ter decorados os

termos ^ por onde huns en-

tendem aos uutros , ôc a

ventagem deftes coníifte no
defeyto dos outros. Hum
menino da Doutrina entre

infiéis he hum Theologo:
ic hum Theologo entre

Bemaventurados he hum
menino da doutrina.Somos

como o caracol , a quem a

naturefa, porque lhe negou
olhos, couccdcu duaspon-
tafinhas , com que vay apal-

pando o caminho, êc levan-

do juntamente a íiia cafa ás

coftas. Affim a noíTa alma

levando a cafa portátil do
feu corpo, vay caminhando
por eík Mundo , &: íe fabe

algua couía , naõ he porque

veja claramente a verda-

deyra luz , fenaô porque
apalpa com as duas pontas-,

huma do difcurfo, outra da

experiência.

Agradeça também o ho-

mem a Deos R S. o bene-

ficio que lhe fez em conce-

derlhc aqucilas trcs luzes;

hua
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huadarafaô , outra da Fé, & venturofa ignorância,

& outra da íua graça j taô pois aquelle procede de

importantes para o conhe- voíTa dignação , & efta de
cimcnto,amor^Iogro dos voffa dignidade. Gozo-mc,
bens eternos ,

que ícm a Deos meu , de que voffas

primeyra, o hemc fora bru- perfeyçóes fcjaô taô altas,

to; íem a fegunda , o Chrif- que a infinitos Cherubins,

taô fora Gentio , & fem a & Serafins muy to mais lhe

terceyra , os Anjos faô De- fique em vôs por conheceri

monios. Ultimamente go^ & amar , do que conhecem,

ze-feeípiritualmcntedeter & amaô por toda a eterni-

hum Deos taô foberano em dade. Peço-vos, Senhor, íe

fuás perfeyçóes, taô admi- convém para honra voffa,

ravel em fuás obras
, que & minha íalvaçaô, ponhais

nenhum entendimento pó- minha alma pelo exercicio

de comprehendcr eftas
,

da Oraçaõ naquelle filencio

quanto mais aquellas. Oh interior , naquellas trevas

Ãltiflimo Senhor , & Deos; ciariflimas , ndquella igno-

taò inefFavel depois , como rancia de tudo o crcado

,

antes de louvado ; taô in- por onde mais facilmente

comprehenfiveI,quando de íc chega a contemplar a luz
muytos conhecido , como de voffa face bemaventu-
quando de todos ignora- rada.

do ! Bem hc que a Luz , &
as Trevas; o Dia, & a Noy- II. PONTO,
te fejaò igualmente convi-
dadas para vos louvarem

:

^^ Onfidera em fegundo
Bmeámte Lux

, d^ Ttnára \^J lugar três géneros de
Dominó 1 Bmedtctte Noães^ peffoas,em que cita miferla

& diis Domtno : pois naô da Ignorância he mais pa-

fómente redunda em gloria ra ponderar. Primcyro ; os
voíla o conhecimento, mas Sábios do n^iundo. Segun-
tambem a ignorância que do: os Infiéis Tcvceyro: os

de vôs tem as creaturas.Oh pcccadores depravados,

venturoío conhecimento, Quanto aos S^ibios do

V Mundo:
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Mundo : conffdcra quam deíenfreàraódcmodo,qiic

vãmente prcíumé das fuás tudo metcraô a queftaõ , &
letras ; & como lhes parece para tudo ha opiniões. E o
erradamente q o ter o cora- pcyor hc y que naò pode
çaõ inchado de foberba , he deyxar de fer aílim : porque
ter a cabeça chea de ver- dizerc o mefmo , íendo di-

dades. Quifí toda a fua fci- verfos os entendimentos,

encia y que aííim fe chama, hc moralmente ímpoífivelí

porque aflim lhe quizeraô & fcnaõ dizem o mefmo,
chamar, confta, parte de er- quem ha de fentcciar,quae*

ros, parte de opiniões
, par- acertaô , & compeliir os

te de termos que inventa- outros a que ie rendaô ?

raõ para explicar hus a ou- Quanto mais y que às vezc^

tros eíkf opiniões , & eftes dizem o mefmo , & cuydaõ
erros»A Sócrates Meftrc de cUes , ou nos ,

que dizem o
Platão, & a Plataõ de Arif- contrario , ou fc o differaõ

toteles , & a Ariftotcles de hoje , á manhãa fc retrataô.

todoii os Filoíofos Peripa- Miferia que procede , de q
teticos , fe lhe CDDtàramos nê temos fufficientcs prin-

os erros/aríaõ hum grande cipios para conceber toda a

volume. Mas quem lhos ha- verdade, nem palavras para

via de cantar fem perigo de explicar todo o conceito,

errar tambem,avaIiãdopoir Ifto fc vè manifeftameete

,

erro o que íeria verdade, & em que por muyto conhc-

por verdade o q feria crro> cida que nos p treça qual-

Logo como Deos entregou quercoufa, he perigoíiíli-

o Mundo à difputa dos ho- mo o dcfinilla , & dividilla,

mens
,
para que depois de pela falta que temos do co-

bem cançados naô averi- nhecimento das fuás difíc-

guaíTem o que nelle obrou: renças : & por clara, &: brc-

jLcci ^. ^^ndum tradtdtt dijputa^ vequefeia huaoraçaô , ou
» I • tioni eorum , nt mn invcmat fcntencajgéra entre muytos

homo opm ,
quid operatm efl ouvintes díveríiífimos con-

VcíiS ah mitto ufque ad ft- ceytos. Jà fe as trevas da

mm : os entendimentos fe- malicia dobraõ as da igno-

rância.



Exercido II. Das
rancia , Sc o amor ao fentir

próprio arrafta o amor à

verdade : defenderemos,

que o Sol he efcuro,5c ainda

cm íima
,
que o noíTo pare-

cer he claro.

E naõ paíTa efta diíTen-

faô dos entendimentos íó

nas matérias altas , & in-

tricadas , mas ainda nas

mais commuas^& indubitá-

veis. Thcologos houve, que

affirmàraó q a alma racio-

nal, & os Anjos erao corpó-

reos: Theologos, q defen-

derão q a mentira era licita

quando íc diz com bõ fim.

Theologo, que teve para íi,

que os condenados algum
dia haviaô de fair do infer-

no
5
porque a fua pena nao

era eterna. Venhamos a

outros erros , naõ fó contra

a rafaõ , & Fé , fenaõ con-

tra os mefmos fentidos. Fi-

loíofo houve ,que dilTe que
a neve naõ era alva , fenaõ

que fomente parecia : Fi-

lofofo que efcrcveu , que o

Fogo naõ crá leve , fenaõ o
mais pefado de todos os

elementos : Filofofo que
defende , que fe dà vácuo
na naturefa , & que o calor,

& frio naõ faõ c. ntrarios,
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& que a febre naõ he dcêça,

E vendo eftes , & outros ab- .

furdos femelhátes^diffe cu-

tro
, que em toda a naurefa „ .

nao havia couía
,
que nao goias.

foffe duvidofa : & outro

efcreveu hum tratado,onde

intenta provar o que lhe

poz por titulo : Gjuod mhtl

fcitur: que nada fe íabe.Por-

que
,
para que a ignorância

foffe mayor , importava

que o homem humas vezes

cuydaffe que íabe o que

ignora,& outras que ignora

o que íabe. Oh que ridícu-

los íaõ os cuydados dos

mortacs,que altiva fua prc-

funçaõ
, que rafíeyra fua

fciencia?

Entremos em hua famo-

ía livraria , onde como em
clauftro pleno , cftaõ os

Doutores de todas as fa-

culdades juntos,& quafi vi-

vos em fuás obras. A' pri-

meyra vifta alvoroça-íe o
cfpirito-& parece- lhe q alli

ha de achar íatisfaçaõ ao ap-

petite natural
,
que tem de

faber. Ora primeyramentc

feparemos a fagrada Biblia,

que naõ compõem numero
com os mais livros

,
porque

íeu Author he a primeyra

Vij Ver-
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Verdade , que nem pode velmentc à verdade real

enganar , nem fer engana- dascouías: & que os nof-

do. Tiremos lago tudo o fos conceytoii a refpeyto

que eftà ds erros y & filfi. deíTa verdade , íaô coino as

dades: tiremos o que ellà fyllabas a rcfpcito da pa-

de opiniões ? que eftas naõ lavra 3 que a começao y mas
génõ fciencia : tiremos o nao a acabao de declarar

:

que clU de necedadcs, & digo qnetevcrafaô Plataô

coufas cfcufadas : tiremos cm pintar os fabios defte

mais o que eftà de allega- Mundo metidos cm húa
çôes y & nefta conta entraô cova efcura com os roftos

os Índices í porque ifto virados para bayxo , ven-

naó hc fenao remetter o do íó as íuas fombras , ôc

leytor de hum lugar pa- asdascouías quclbcs fica:-

ra outro: tiremos também vao par fima : porque na
o que eftà dc<:aufasrcpe- vcrdadea alma andando nc-

tidas por diverfos Autho- fle Mundo, & metida nef-

res. Quanta parte ^ficará te corpo, vive cm hua co-

de toda aquella livraria? va, onde naô alcança a ver

E fç amefma diligencia íc as coufas fenaò pela fom-

fizeffc com efte pobre livri- bra , olhando para os ícus

nho
5
que vàs lendo ; quan- cffeytos , & nem a fi meC-

tas follias,ou regras ficariaõ ma íe conhece. Digo que

dellc ? Onde eftà logo o diíFe bem Origenes fobrc

fundamento da preíunçaõ aquelle lugar do Pfaímo :

da fabedoria humana \ Em In tmagtne pertranfit homo : Pfaim;

que íe confumiraó tantas que a homem em quanto ^*''^*

faudesy2<. vidas? Em que fe paffava por efte Mundo f

occupàraõ tantas almas no^ naõ tinha fabedoria , fenaò

biliífimas ? Naõ digo que húa imagem , ou pintura

G fcu trabalho foy^ de todo de fabedoria. Digo final-

iíiutil (principahTientefeíe mente com S. Paulo que a

tomou cõ reíta intenção ) : fciencia incha , &c a carida-

mas digo que a noíFa pre- de edifica :&: rauytos àho-

funçaõ excede incompara- ra da morte fc haò de achar

«lais



Exercido //. Das miferias da vida. 309
mais inchados , do que edi- tcs. Porque, que íabe quem
ficados. naõ foube íalvarfe ? E que

E por tanto divino he o naò fabc quem foube che-

coníeiho do mefmo S. Pu- gar a ver a Deos?

Cor. lo, quando diz; Nemofefe^ Quanto aos infiéis. Ima-
**' dMcaí :/i (jtiíÃ vídeíur tnter gina que vès toda eftabola

võsjapiens effe m boc facule^ da terra cuberta de hua ef-

Jlultusjiat , uí fitfâpiens. Sa- curidade efpefliirima, como
fientia enim hujns mimdt

,
no principio de fua creaçaõ

fiulutta efi apud Deum. Naõ eftava ; Tenebra erant /aper Gcnv i.

nos enganemos huns com faciem ahyffi : & que fó por
^*

outros, & cada hum comíi- entre as quebradas de huma
go. Se algum de nòs, naõ nuvem dcfce hum rayo de

digo he na realidade , mas luz
,
que efclarece pouca

parece lábio, faybajque pa- parte do Mundo. Tal he a

ra na verdade o fer , he ne- redondefa da terra,quafi to-

ceffario fazerfe nefcio:por- da habitada de infiéis , &
<5ue a fabedoria defte Mun- pouca parte de Catholicos.

do para c6 Deos he o mef- Eftcs gozão da luz da Fé,

mo que eftulticia. Oh af- como là o Povo de Deos na

fentemos neftc defengano; terra de GeíTen. Os mais

que onde o homem deve cftaõ jazendo na fombra da
pòr todo leu eftudo , he cm morte, envoltos em hua lõ-

amar, & temer a Deosj por- ga corrente de trevas inte-

que fe o ama,o mefmo Deos riores , mais horríveis que
o louva de prudente: E/l as do Egypto antigamente,

f"^^- /tfpífwí anma fí4a féipiens. & tanto mais horríveis,

Sc o naõ ama ; elle mefmo quanto menos palpáveis.

ha de vir a accufarfe de ne- Naõ fabem que ha Deos
, q

Sap.5-4 feio : Nos infenfati, O ter na ha Santiílima Trindade
, q

maõ aalampada bem provi- o Verbo Divino fc fez hd-

da , & fempre acefa 5 ifío he mem , & que com feu fan-

fé viva com boas obras, he gue relgatcu aos homcDs.
ounicodiftindivo entre as Naõ fabcm que a alma he

Virgcsneícias, &as Pruciê- imniortal, cue o corpcha
h Parte. V iij de
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cic rclurcitiar, que o Mundo raô verdadeyramcnte da cf-

ha de parecer com fogo 5 q pecie humana. Oh Deos
ha premio , ou pena eterna, Altiílimo \ Quem afaftou

conforme as obras de cada taó longe de vos a creatura

hum. Adoraõ paos , & pe- racional fey ta para vos ver,

dnis, &: Íerpences5& atê aos & louvar eternamente? Oh
meímos Demónios , que fe que profundos , &: inveíti-

deleytaõ de ferviríe da cre- gaveis faô voffos juizos>

atura humana, aqui para as pois a tanta multidão de
injurias de Deos, & depois almas, por quem déflcs a

para pafto do fogo eterno, vida , permittís cair no in^

Osritos,coílumes,&facri- fernoj &: com impetuofay

ficiosque ufaõ,a queWIè, & continua corrente ertar

& ouve, por bua parte cau- vafando no mar da conde-

faô rifo, por outra laftima. naçaò eterna , como outro
Que coufa mais digna de Nilo, porfetteboccasdo*
rifo do que ícrem antiga- íette vícios capitães! E que
mente adorados, naò íó en- merceimctos houve da par-

tre gentes barbaras , íenaõ te dos que íomos Fieis
,
pa-

cntre Gregos, 5cRomano>, ra ofermos ? Efte rayo de
trinta mil Deofes , & treze- luz que nos illuftra, porque
tos Joves , como teftemu- mayorrafaõ naõdcíceufo-

nha Eufebio ? E que coufa bre íeus corações , como
mais digna de laftima, do defceu fobre os noíTosíQue

que ílicrifícarem feus pro- tenho eu pobreíínho
, que

prios filhos, & eícolherem dizer aqui l Humilharey
cada anno os meninos mais meu coração , ajuntarey as

nobres, & fermofos para os mâos,& louvarey para fem-

matar aos centos em honra pre voíTa infinita miíeri-

do Demónio? Oh que tre- cordia, voíTa inexplicável

vas taõ efpeífas da ií^no- providencia , &: voíTo po-

rancia ! A imagem de Deos der admirável,

.eftà naquelíasalma^s taõ a- Quanto aos pcccadorcs

pagada, que de muytas íe depravados, & que naõ tem

poz em queiiaõ feria , fee- com Deos communicaçao
algua
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alguaeípiritu:íl.Oh quanto Inbe como curros gcíkõ

reyna nelks a ignorância , daquella liçaõ. O que cu-

& quam longe eítaõ da ver- ve dizer da inccrteía da

dadeyra fabedoria ! Porque morte, do perigo de rctar-

íe o principio deík confiik dar a penitencia, da tcrribi-

no temor de Deos > bem íc lidade do inferno
,
parece-

fegue , que quem naõ teme lhe que leva muyta parte de

a Deos , nem ao principio cncarecimcto para lhe me-

da fabedoria tem chegado, ter medo. Todas as coufas

O Efpirito Santo diz
,
que cfpirltuaes , como virtude,

todos os que guardaõ a Ley graça,^loria, alma, &c. lhe

deDeos, tem bom intendi- parecem como acreas , &
Píaim. mento : IníelJeãíis boniu que naô tem tanto íer co-
II o. 10 emmbid^facienítbus eum : ôc mo eftoutras

j
que toca com

i4°ii. diz também ^que os qobraõ os fen tidos. Para largar os

mal, erraõ : Errant qutope- bens do Mundo pelos eter-

rantur malum, E íe nenhum nos
,
que lhe promettem ;

deites guarda a Ley de lente fumma difficuldade,

Deos , antes todos obraò comoq íerccca deexporíc

mal 5 como podem ter bom a grande perigo, êcquefc
entendimento ; ou como deyta a perder. E finalmen-

naõ ha de cflar ofeu cnten- te tudo nelle he trevas de

dimento ehcyo de erros? ignorância, confirmadas cõ
Oh que erros taô craffos, outra , de que naõ íabequc

& em matéria de fumma ofaô.

importância ! Que pouco Oh Almas
,
que andais

conceyto faz hum dcfles fora da graça de Deos, pelo

peccadores da gravefa do caminho da perdição eter-

peccado ! Quebayxamente na ; vede naô vos anoyteçã

cftima fua faivaçaõ ? Que no caminho,&deíras trevas

efcurosíaópara elleoster- inreriores do pcccado ve-

mos das coufas efpirituaes! nhais a cair nas exteriores

Quãdo acafo lè as Efcritu- do inferno ! Oh Almas , a

ras divinas, dà-lhe em rof- quem Deos trouxe ao ca-

to feueftylo lhano,& naõ minho da luz, & conheci-

V iiij men-
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mento das coiiías eternas; por máximas muy aíTenta-

agradeccy a efte Senhor das. Ponderar todos > era

miiyto de coração taó alta aflumpto de hum grande

miíericordiaj pois ufa com- livro. Tocarey aiguns mais

vofco daqaella efpecialPro- geraes, & perniciofosà pie-

vidência
,
que ufou com o dadeChriíiáa.

feuPovo, guiando-oparaa Primeyro : cuydaõ os

terra de Promiffaô com hua homens que psidecr tra-

coluna de fogo , & nuvems balhos nelk vida , he gran-

fogo para o allumiar de de miíeriafua;& o abundar
noyte .nuvem para o ampa- cm riqueías, honras, & de-

rar de dia.Oh Altiílímo Se- leytes , he grande felicida-

nhor , fonte de toda a luz, de. E portanto ,dc tudo a»

& abyímo de toda afabe- quillo que foa a padecer^

dória : naõ me deyxeis. cair fogem, quam longe podem :

cm ta5 formidável ignora- & tudo o que lhes parece q
cia, como he ofFendervos. conduz para paíTarem com
Abri-me as portas de voffa eftiraa , & regalo, o procu-

fuaviííima communicaçaõ raõ por todas as vias. Mas
no trato da Oração mental; he ignorância manifefta.

para que frequentando eu Porque o homem naô naf-

todos os dias eíla cfcola çe nefta vida paradefcan*

(tebayxo do magifterio do çar , fenaó para trabalhar.

Efpirito Santo , aprenda a Por onde todo oquebuíca
verdadeyra fcicncia dos Sâ- aqui o deícanço 5 ác reeca o

tos; cujas raizesamargofas, trabalho ,.expÔ€m-fe aope-

qiiç faó padecer por vos, rigo de codenar afuaalma^

leva5 03 frutos doces , que & perder o defcanço cter-

faôgozarvoi eternamente, ao. Além de que Chrifla

S. N.que he o caminho de

III. PO N T O, noffa falvaçaó^nao eícolheu

para íí a abundância , fenao

COníídei^ em terceyro a pobrefa 5 naò a eflimaçaõ,

lugar os dicSames er- fenaõ o deíprefo 'y naõ o de-

rados
, q no Munio pafTaõ leytCjfenaõ a dor,&: quanto

mais
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mais ama à ivúa alma , mais o que he melhor,

reparte còella da fuaCriiz^ Tcrceyro : cuvdaõ os

parafa2:ellafemeihanteaíí. homens que guardando alr

Vê agora^alma minha, qual guns dos MarAlamcntos da

dos dous fera o qu.e;erra; Ley deDeos,aind:i qiienaõ

fe Chriito no que eíco- guardem todos , facihxicnte

Iheu, íe o Mundo no que te ie falvaráò : ôc em conie-

perfuade. quencia diiio , lhes parece,

Segundo : cuydaô os ho- que hua vez que naò rou>

mens que o deíaggravarfe baõ,oulevantaõ filie teík-

das injurias he acçaò de hõ- munho,ou mataõ, merecem

rado í & o diílimular , & opinião de bem procedidos

perdoar por amor de Deos^ & como taes levaõ mal o

he coufa infame. Mas he ferreprehendidos, porquâr

ignorãcia abominaveL Por- to dizem fc naò obrigarão a

que o vingaríe he vicio , o íer Sãtos.Mas tudo he igno-

perdoar virtude: & naõ pó- rancia craffa. Porque tanto

de haver vicio, que traga perde a graça ^ & gloriada

comíígo verdadeira honrá^ Dcos^quê enimateria gravtf

nem virtude ,
que g^angee quebra bua fó vez qualquer

infâmia. Aííim também

:

dos Mandamentos , como
ovencerfehum aítmeímo, quem quebra todos muyt^^s

he acção mais heróica , do vezC' : .GluicuquemUm tota j^c. x.

que o vencer â outros. E hgífnvavtrtt ^íffmdat ãu- *^'

quem íe vinga , vence aos tem m mío^fâéím (Jl ormninn

outros ; quem perdoa ven- tem. E por tanto bem pro-

ce-fe a íi mefmo. Alem de cedido he fóaquelle que fa55

que/e o defaggravarfe fora a von tade de Deos , & tftà

melhor q o perdoar Chrif- em íua graça: porque fc

to SN que manda que per- Deos o aborrece , claro eítá

doemos : Dimimte , ér di- que he por íeus màos pro-

mitteturvobis ] &prohibea cedimenios. Neincuydeaí«
Rom. vuigança : Mtht vmditiM guem/queemnaòpeccando
11. 19- ^go rembutàm : manda à o mortalmente logo he San-

quc he mao , & prohibira to : porque os Sant.s com a

.".:> .
^

g-'^ça
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grjçi de Dcos ,naó íómen- Qiiinto: cuydaõ os bo-

te evitarão tados os pecca- mens^que de feus vicios , &
dos graves , ao menos cm màs inclinações fe hão de

gr.inde parte de fuavida,fe- emendar com o tempo;

naò também iimytos dos le- ou íó com fazer alguas pe-

ves: 6c procurarão naò ió nitencias,ou refasordina-

guardar os preceitos da Ley rias , íem efpirito, nem fer-

de Deos ,Tennó também os vor de devoção ; & aílim

confcihos Evangélicos. cftaò efperando que de hu
Quarto : cuydao os ho- dia para outro dia , ou de

mens : que em alcançan- hum anno para outro anno,

do as riqueías, honras , ou ou defta para aquella occu-

dignidades que pertendem, paçaõ , fe haó de achar mu-
ha de ficar o fcu coração ciados. Mas he ignorância

defcançado , & viver fem clara. Porque a naturefa

mais cuydados , & perten- naò íára de fuás infirmida-

coes. Mas he ignorância dcs , íenaó com a medicina

convencida : porque a ex- da graça de Deos: & a graça

periencia elU moftrando de Deos ordinariamête naò

cada dia o contrario; que defceàalma,fcna6 folieita-

quanto hum mais honras, da cõ oração frequête^ck at-

riquefas, ou deleytes logra, tenta; cu caufada dos Sacra-

,x mais defeja lograr. He a métos recebidos còdifpofi-

nofla eoncupifcencia aquel- çaõ: & os auxílios delta gra-

la fanguifuga, que dizo Sa- ça, quanto menos o homem
bio, tem duas filhas, huma a os aproveyta , tanto menos

ambição , outra a cobiça: 5c Deos lhos concede. E af-

ambas eftaó fempre dizen- fim com a íua ajuda , he ne-

do : Venha mais , venha eeffariopara expcllir qual-

m?iis : Jpr : Afftr. Por quer vicio, peleyjarvaiero-

\T\s-
^^^^ os que cõfeguem 1 eus fa, & continuameutecon-

defcjos vquaodo imaginaó traelle : & fenaõ, alli eftarà

defembaraçaríe de ciiyda- qualquer chagaíinha, que a

dos,fe implicaò nelles muy- alma tinha ,
porejando fan-

to mais. gue anaos,& annos5fem nu-

ca
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ca acabar de íarar. A ex- deleycem , mas as coufas

periencia moiira bem , que utcis para a falvaçaô eterr

os que naò toinaò eife ne- na : Eao Vommuò Dem ,.^
j *=* ^ , . llai 48.

gociocom as veras que pe- tuas decms te udlta : aqui ,7,

de; os vicios com que vi- tendes entre os voíTos ou-

vèraó, com effes morrem: vintes cilc dikipulo, que

jchxo.Offaejm ( diffe Jobporhu fe vòs o nao chamareis,
^^' àcíicstacs )ímpíekintmvt- nao viera. E fuppoflo que

ítí4 adolefcemi^/H^ , ^ ctim he taò rude por naturefa,&

eompfíivendormieni, taõ negligente por vicio:

A eík modo pôde cada bem pode a excellencia de

hum ir diícorrendo por ou- tal Meftre fupprir,& emen-

trasmuytas ignorâncias, q dar as faltas de tal difcipu.

^o Munda tem introdufir- lo. Jàqueíois dedo da maò
tio opeccado, ôc o Diabo direytadeDeos Padre^apõ-

Principe das trevas. E os tay-me as regras que hey .

frutoii defíe ponto podem de eftudar: jà que íoisEí- "^

fer Primeyro : íe cítàs eiB pirito , & Efpirito Santo:

algum engano deftes , ou eníínay-me naô tanto as Ic-

pratica,ou efpeculativamx- trás, como o efpirito^ nao a

te , defenganarte dellc» Sc- íciencia que incha , mas a
gundo: íecftâsdefengana- caridade que edifica^ pára
do , render ao Senhor muy- que faíndo approvado no
tas graças

, porque foy fer- ultimo exame: dos grãos da
vido allumiarte :& pedir- graça poffa fubir aos da
lhe nova luz com. que te ggt Gloria. 'a
víírmes : porque as lições da

"

'i>

virtude , fc íe naô repetem,
^"^ ~ ~

ainda mais facilmente ef- Refumo dejla Meduaçaa.
Quccem^que as de qua^lquer vv

fciencia. Oh Efpirito Di- I. Ponto,

vino, Meiire,quenainte- De qtt/jfi tcda>s as coufas

rior aula do coração huma- padece o homem igmrancta

no procurais cníinarihc, Porqne prtmejramente ruii

nãocuriofidades vãs que o fahe o que íem dentro dcji
, |
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Cõufa he alma , como obraò ^ os mayures Theologos de-

Çuas potenciai , & fenudês^ potó de trabalharem muytoy

&€, ó* fJem foubera que era huns pontos nao akançao a

eterno ó^creaào por Ueos^CJ' declarar y omros mchem de

para Deos^ fe ellepela luz-^ ou opiwies , (^ em todos mavs dt'

da rafao , ou da Fe lho nao zem o que Deos nao he-^do que

dijjera. dizem o que he,

Nao fahe também o que Dejie ponto pojfottrar ires

tem a roda de fi^ & fuppofio frutos 1, Abater as prefun» ^

nja das creaiuras nenhuma çdes defabw , pots o mayor do

conhece pelafubftancta , fenao Mundo , o que fabe he poucoy

JG pelos acctdentes , jugeyto a & mal , S' fó tem effe nome
muytõs erros , ó- opimoes ,

á* ^ní quanto he menos tgnoran-

fem faber dar rafao cabal
^ te que outros. IL Agrade^

ni amda dits coujas mtmmas. cer a Deos ioaverme dado a

Muyto menos conhece o que luz da rafao ^Fe\ & g^^Ç^*
tem debayxo de fi nas entrar III. Gozarme de que fuás

nhãs da terra quanto a com* perfeycies fejai tao altas
,
qtu

pofiçao da naturefa , & lu- ellefo as comprehenda.

gares fubterraneos ,
que dejit- II. Ponto.

mu Peos para cárceres das Em ires géneros de p^Jfas
^ ^^^

almas. De forte , que hum he efa miferia dif ignorância íià.

Genitõ nao fabe quê hawfer mau para ponderar: I Nos

no , fenao quando cahe dentro fabtos do Mundo, que vamm-
delle. íe prefumem de Çi\ pou toda a

A mefm i ignorância pade - fua fciencia fe ? efolve em ap'

ce acerca d:44 coujas que tem parato de palavras ^repettÇuí

afima dèfi,nuvens\Ceoi^ef' determos , enjontrtf de opt'

trellas y Anjos y &c. porque nio^s , erros que otempovay

humas mo fe conhecem pelos defcohnndo ,
á" memoria do

Jentidõs -fOU^ras fcao remotas que outros diíJerao, Importa

dxiles. E fohre íudo nao co- que (nimâamoi que jo no a^

nhece a Deos fenao peU luz mar^ é^ temer a Deos confifle

efcurada Fe\ ou pela da ra- averdadeyrajah.dorta ^por*

fio ,
que he muyto dumnuta, que a dg Mundopara com efte

ãe-
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Senhor hemcedade. ra trabalhar^ & fi^Í para

t II, Nounjitts: a quem gozar. s,

n^d alcança a iuz^de que os II. Cttydàí que^o vingar*

Catholícos goz.imos j o- nao fe he Ja honrado , & oper»

fabem que ha Dcos , Qo j m- doar he fer cobarde : fendo ,

ferno , refureyçady & adoraã que o Evangelho n&i prohihe

paos I c^ fcdras ,
ó" DcmO' a vingança \ rjempide haver

mos. Oh altos jutfios de honra[em vtrtuáe , ^ mayor

Deosy que permute a condena coraçav fe requere para per-

çao de tantos remidos comfeu doar.

JanguCy & [opor lua bondade IILCuydao que bofiagiiar

foy fervtdo dar aos íicts ejle dar fí alguns MandamerUas^

feu conhecimento ? & ^0 quebrar (fie.ou aquãle

3 IILNospeccadcres depra- vt(4is , ou menos vezes
,
pode

vados: os quaes como fenai concederje aofeu eflado : fendo

chegae a Deos , andad em tre- que bum peccado mortal baf-

vas^mmfãzem comeyto das ta para condenar híaMn^a^

coufas tocantes a dma^ & 'vt- fnuí houver arrependimen^

da eterna. Oh fe conhicerao todelle. j
feu perigo ^ como mudarão de H^.Cnydaíque os bem def
v:da \ E quanto devem a te Mundorcõnfgmdos ^ defca-

Deos aquelks a quemfoyfeV' faõ o (or^faõ : fendo , que o

Vido abrtr os olho^ \ ajjiigem, ^ perturbai mais.

IIL Pouto. y^, Cuydaí quefe tr/tenda^

1. Con- Dejia ignorância dos pec^ rao com o tempo , fem fazer
ca deres procedem muytos dt- muyta diligencia por ijjo ] f n-

ãnmfserr'idtís , que tem por du que&sque de veras tratao

verdades ademadas^, I. Cuy- de venccffe Jhes he necffano

dae que $ padecer trabalhos mnytohA^ter às porias dagra-

nfla vida h' grande mtferta^ ça de Dtos , & muyto coope*

^ologrardefeus bem gr^^n^ rar da fua parte. Osfrutos
àevenima Setida que ocon- dejte ponto podam fer dous.

ttfirta convence o exemplo de I. Quemfe tícha em atgum

Chrijto ; ér dos Santi9' 5 & enodefies^d fengarMife ^nao

hç certo , que ejta vtd/i he pa^ fMperJictãlmentCymas de ver-

dade
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àade là dentro do coração: aDeos muytas graças , ^
porque vay muyto daqui para ptdirlhe o confirme , ^ reno-

faher governar fua vida. venejla luz.

Ih Se jà ejlà de/enganado dar

MEDITAÇÃO VII.

Miícria da ignorância , ou inccrtefaque pa-

decemos de noíTa ialvaçaõ.

Ftrmum fundamentum Detjlat , habem fignaculum hoc:

Cognovit Dommus quifunt ejus, 2. ad Timoth.2. 19.

Omporey na ima- naçaô dos Santos , onde
inaçaGhum lugar com crefcidas letras de luz

emelhantc ao que viva eftaõ abetcrno efcritos

refere S. Joaó no cap. 5. do os ditoíos nomes de todos
* Apocalypfis lhe fora repre- aquelles,& fomente daquel-

lentado : convém a faber , a Ics que fe haò de falvar : os

Mageftade de Deos N. S. quaes ninguém de certo co-

affentado em hum throno nhece , íenaõ o meímo Au-
de gloria immcnía , & na thor do livro

,
que nelle c5

fua maò direyta hum myf- feu dedo os efcrcvcu. E por

teriofo livro fellado por to- tanto , applicandolhe o lu-

das as partes, o qual nc- garcitadodeS. Paulo, ima.

nhua creatura,ncm do Ceo, ginarey que cftes fellos tem

nem da terra, nem debayxo por infcripçaõ a feguinte

Occu- da terra pode abrir , nem letra : Cogmvtt Do^mnus
incnius. ainda pôr nelle os olhos, qui funt ejus : Quaes faõ os

Aurcoi. PoJo entender com alguns cícolhidos do Senhor , fe-

Expoíitores, que efte livro grcdo he a elle íó patente.

he o da vida , ou prcdcíti- Ifto fuppofto.

I.PON-
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progrcffosquc nos pareça

I. PONTO. temos feyto no caminho da

virtude^ ninguém fc dè por

COníidcra primeyra- ícgtiro : antes entaò deve

mente quam duvidofa crefccr o cuydado , porque

he a íalvaçaõ de qualquer também crelcc o perigo,

home cm quanto peregrina Paulo era o que de fi diz^a

:

nefte valle de miíerias. Efta Eu caftigo o meu corpo , &;

inccrtcfa naícc de três cau- o obrigo a íèrvir como cat-

fas. Primeyra , da parte do tivo,porque acafo, ajudado

mefmo homem : fegunda , cu a íalvaçaó dos outros

,

da parte das outras creatu- naô perca a minha : Nefor- j. cor.

ras : tctceyra , da parte ds íc cum dtió pradtcavettm ^9-^7-

tpfe refrt>bus effictar. Oh
quantos começarão bem, &
acabarão mal ! Saul foy

louvado do mefmo Deos

pelo melhor homem q ha-

via cm todo Ifrael : & dc-

Deos. Da parte do homem
porque como a íua vonta-
de juntamente tem ofcr li-

vre , & o fcr frágil ; de hum
para outro inftante pode a-

braçar o peccado, ôc perder
a graça de Deos j & fe a pois foy ingrato ^ foberbo,

morte o entrcprendc nefte invejoío, ambicioío^vinga-

infelizeftado,íua condena- tivo,falíario, coníultádor

çaõ he certa. Logo taõ fa- de Demónios , & homicida

cil he ao homem o conde- deíi meímo : & temos ccn-

naríe , como o peccar , & o denado por Deos aqucllc

morrer , o peccar
, que íó que o mefmo Deos appro-

depende do aceno de hua vara. Salamaõ fabcmos que
vontade mal inclinada 5 & foy favorecido do melmo
o morrer, que fó depende Senhor, & grato a ícus o-

dos fios de hua unlaô fragi

!

Hoje poffo peccar , hoje

morrer, hoje condenarmef
Oli quam tcmeroío , ôc dcf-

CGÍiado devo logo viver de
miíii próprio ! Por grandes

lhos : fe fc laivou fíccu em
Qucfíaò: ôc em matérias de

tal importância, haver que-

flôes he aíTaz mifcria Judas

foy Apoftolo , h, he conde-

nado. Oí\ teme , alma mi-

nha5
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nhaj porque do teu temor aquella vaò muytos,cntraó
deve naícer atua feguran- muytos mais ; & vendo q
ça. por eftavaõpoucos^de cada

Da parte das outras crea- vez vaõ menos. Todo a-

turas , he também incerta a quellc pois
, que de veras

noíTa falvaçaó : porque faõ defejafalvaraíhaalma^m-
tantas as occaíiôes da cair o portaliie andar com grande
homem , tantos os laços do circunfpecçaõ 5 & vigilan-

inimigo, tantos os efcanda- cia no trato,& uío das crca-

los com que hus aos outros turas : porque todas ellas

nos eftamos arruinando , & (como diz o Sábio) faõ cm
cftà o Mundo taò cheyo de certo modo fey tas para rc-

malicia , & os caminhos da dcs,& laços,em que os defa-

virtude taõ pouco trequen- cautelados cahem,& tenta-

tados, que cada alma que fc çaõ, cm que os ícrvos de

, falva
5
parece hum milagre Deos feprovao : Creaturées^^,^

da Omnipotência Divina, Detm odiutnfá£ía (uni ^ ^ lu

& pura força da predefti- tn ttntattonem animabm ho-

naçaõ de tal alma. Por iífo minum^ ^ m mufcípulampe-

o Salvador do Mundo cia- dthm mjipiefittum Importa-

Wat. mava: f^^ mundo ifcandé' lhe fugir, quanto feuertado
í«-7. lu\ Ay do Mundo aílolado lhe permitte^do Mundo pa-

com efcandv^los ! Como fe ra dentro de fi mcfmo, & de

differa : No Mundo os ho- fi para Deos , andando fem-

mcns hus aos outros fe aju- prc aniquilado cm fua pre-

daó a condenar. E em ou- fença , & pendente de fua

tra occaíiaõ difle : A eftra- protecção,

da que leva para a perdição, Da parte de Deos crcfcc

he larga , & eípaçofi, muy- também a mefma incertefa:

tos faõ os que entraõ por porque fuppofto que nos

ella; âc a vereda que leva confta da lua võtade geral,

paraa falvaçaô,heeftreyta, com que íínceramente de-

& apertada , h por ella ca- feja que rodos fe falvem :

minhaõ poucos. Co 11 que cõtudo,da fua vontade, ou

os homens vendo que por propofitoefficaz, pelo qual

pie-
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prcordcnou os cfcolhidos cofiado , de que à mais dcí-

para a vida cterna,prcciía a pcrfivçl crcatura voíTa naõ
rcvelaçaódo mcfmoDcos, fareis a minima fombra de

a ninguém confta. E cm injufliça : porque a todos

quanto o teftamcto eftà fel- com affcdo puro^& cordial

lado, fó Dcos que o cfcre- defcjais a íalvaçaõ , & lhes

veu, fabcquaesfaõhcrdey- miniftraispara effe fim os

ros de íeu Rcyno: Cogmvxt meyos neceffarios. Fazey,

Vominus qui funt ejus. E Senhor, com voffa graça cf-

por iíTo naquclla pregação ficaz, qne me aprovcyte eu
de S. Paulo , & S. Barnabè dcftes meyos , para que naõ
às Gentes íe diz que crerão venha a perder aquelle fim,

aquelles que eftavaõ )â de que hc voíTa Vifta bemavc*
antes ordenados para a c- turada.

terna vida : Et credtderunt

quot^ftot efant praordínati IL PONTO.
ad vttam deternam. Oh Al-

tiflimo Senhor, & Deos c- g^ Onfidcra cm fcgundo

terno 5 cu adoro ,& venero V->i 'ugar ,
qnam penofa

,

com a mayor fubmiíTaõ, q &chea de affliçaôhe para

me he poíIivel,os invefliga- hua alma cfla incertefa : &
veis juízos de voíTa Provi- iílo por muytas raíões. Pri-

dcncia. Vos fois o Senhor meyra : porque o temor de

abfc]uto,& independcte de perder algum bem, mede-íè

toda crcatura : & podeis pela grandcía do mefmo
(comooolcyrofazdo bar- bem. A falvaçaô he hum
ro ) lavrar defta maíTa do bem infinito, pois hc ppf-

gcncro humano huns para fuiraDeoseternancte.lo-

yafos de ira , & contumelia, • go viver incerto de fua faj-

& outros para vaíos de hõ- vaçaõ naõ pode deyxar de

ra,& mifericcrdia. Por tãto fer hum eftado penofiílinio,

cu me refigno de todo meu excepto para quem o na5
coração cm voíTas maos,de- confidera. Se o navegante
po/írádo nellas todos meus anciofamente fufp ra rela

cuyd.;dos, òc eftando muy pátria, o enfermo pela iíau-

l.Parte. X de,
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(k^ocittivo pela liberdade: Segunda : porque a ai*

queaníi:is,& fufpiros nao ma que perder eíie bem,
caufarà o temor de perder a naõ fica no eftado , em que
Dcos, quehenoffa verda- de antes fe achava: fenao,

deyra pátria, íaude eterna, que paíla de extremo a ex-

& perfeyta liberdade ? Por- tremo totalmcte oppoftosj

que fe fó a efperança do bc ifto hc, de fumma felicida-

que fe dilata, afflige a alma, de à miferia fumma? de hua
que fera o temor do mal q eternidade de gloria a ou-

fepreffente? Ah meu Deos! tra de penas. Se Deos , aos

Sc chegarão os olhos de mi- que nega os bens da Gloria,

nha alma a ver algum dia deyxàra ficar logrando os

VôíTo alegre rofto ? Se lan- defta vida; muytos , creyo,

çareisos braços algum dia fe compuferao facilmente

a eftc Prodígio defterrado com a fuaperda, porque

ha tâtos annos de vòffa ca- deíconheccm a importan-

fa ? Eu eípero em voffa cia delia. Mas naõ fera af-

bonpade,qnc aífim íep; mas fim : porque entre o lai var-

também he rafiõ me tema fe,& condenarfe; entre o
da minha maldade, de que perder a Deos , & pederíe af

pode naõ fer aífim. Ah Se- íi ; entre o reynar no Ceo,

nhor ! Hui vez que era im- & arder no inferno, naõ he

poífivel naõ ferdes vôs in- poíTiVel haver meyd. Por

finito bem : para que qui- iffoa Eícrittura diz': q poz

zeftcs que o perderem-vós Deos na efcolha do homem
as almas fo(fs taõ poífivel? a agoa, & o fogo ; a vida,&
Jà que voíTi gloria , & fer- a morte ; o bem , & o mal:

mofura he taõ graude: por- uíando em cada hua dcftas

que havia de fer taõ grande comparações fó de dous

o perigo de a naõ lograr- cxtremoSj&eíTescõtrarios:

mos ? Porem perdoay mi- para que entendeíTemos q
nha ignorância. Jufto fois, entre a íalvaçaõ , & conde-

Senhor , & juftas^ todas as naçaõ naõ ha meyo algum

difpofições de voíTa alta q poíTamos efcolher. Abre

Providencia. os olhos , alma minha: em
arrif-
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arriíçado jogo cíiàs meti- fatal, & naõ eícolhida por

da, que delle naõ podes íair fcu arbítrio : 6c os males , q
como entraflc : ícnaó ou naõ podemos evitar dcpoú

com ganho , ou com perda de fuccedidos , fua mcfma
-de importância fumma. He fatalidade os torna mais to-

pafmar ver o pouco cuy- leravcis.Porcfaberhúapcí-

dado que nos caufa efta in íba por hua parte
, q he poí-

certefa ! Eu naõ íey, q mais fivcl naõ fc falvar^&por ou-

defcãçados pudéramos an- rra,q o fal varie era poíTivel:

dar no caíoquc tudooío- cõftarlhe^q na fua rraõeflà

bretico foíTe fabula. Mas cõfeguircíía vetur,0;&c5f-

con^o íe pode temer aquil- tarlhe,q dg^ fua maõ pode ca-

lo q nos naò pomos a cuy- irlhc:aqui fe dobra,& refor-

dar ! A mayor parte do ca o tormêto defta incerte-

Mundo naõ cuyda no que ía.Ohpofliveldemiuhafal-

deve cuydar : per iíTo naõ vaçaô
, q por 1 úa parte me

teme o q deve temer. Cuy- pareces dulciííimo
,
por ou-

da tu,ò Congregante, ô ho- tra amargoíifFimo ! He pof-

mem de Oraçaõ : que os fiveloíalvarme?Grãdecõ-

cuydadofos faõ ostimora- folaçaÕ5grãdc alegria ! Mas
tos , & os timoratos faõ os íc me não íalvar, haver fido

que fe faivaõ, pofllvel o íalvarme ? Grãdc
Tcrceyra : porque o fer- tormeto, rcmorfo intolera-

poíli vel a falvaçaõ de huma vel! Para q podeíer a falva-

alma , ainda que por huma çaõ^q i^ão havia de ferrPara

parte confola ,
por outra q eíleve o Paraifo aberto,

accrcfcenta a afflicçaõ de íe naõ havia de entrar por
naõ fer certa. Se hua alma cllc? Dcque me fervio na
no ponto em q fe perde, co- maò achave dtik ihcfouro,

nheceíTe q o naõ pcrdcrfe fe havia de pcrdello? Oh
era impoílivcl , muyto me- alma minha , fazc todos os

nor pena lhe caufaria fua poíTivies
,
jorque tenha ef^

defgraça. Porq nciie íuppo- fe} to efte poffivel ; porque
ílo cafo, a defgraça era f®r- naõ chegando a efTcyto cf-

çoía, &naõ voluntária, era te poííve!, a mefma poffi-

X i] bili-
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bilidadeque agora te ferve

de aleacar a eíperança , de-

pois te fervirá de aggravar

a defefperaçaô.

III. PONTO.
COaíIdcra em tercev-

YOj 5c nltimo lugar as

remédios , ou confolações,

com que Deos modificou a

penadcfta incertefa. Apri-

meyra confoiaçaa he caníi-

derar
,
que aílí n convinha

para miyor gloria da m,ef-

mo Senhor , & ma/orpro-

veyto noiTo. Porque pri-

meyramente era bem que a

homem nefta vida cami-

nhaffe par fé , & efperança,

& exercido das mais vir-

tudes ,
que faâ os paflTos da

alma para a Pátria celeffialr

& que aííím cama a vifta

clara de Deos íe dà por pre-

mio de noífd féefcura ,aC

lim a pafTe de Deos íegu-

ra fe déffe por premia de

noffa efperança incerta :

& fe huns tiveíFem certa a

íua falvaçaa , & outras a

lua candenaçaô certa ; hus,

& outras íe defcuydariaã

de obrar bem: porque fa-

riaò conta as arimeyros.,

que naô tiahaô que per-

E/pirhuaes^
der , & os fegundos

,
que

naô tinhaò que ganhar. A-
lém difto 5 ferve eíta m
certel^ de canícrvarnas em
temor fanto , & humildade

profunda , canhecendo que
a noíTa perdição he fó mi-

feria noíTa^ &a noíTa falva-

çaóhemifericordiâ do AI-

tiílimo Accixfcenta-fe a if-

to, que daqui redunda ma-
yor confuíaô para os ini-

migas de Deos , & mayor
gloria para feus efcolhidos:

affim coma na batalha mais

duvidoía^Sc vacillante , os

vencedores levaò mayor
applaufo , & os vencidas

mayor confufaõ. Senhor,

tudo a que vds diípufelks

eftà ardenada eam equida

de , àí fabedoria , &c nin-

guém haveis mifter par af-

feífor 5 ou canfelheyrodc

voflTos decretas. Eu que-

ro , com os auxílios de voí-

fa graça y crer para ve r , ef-

perar para confeguir , &
trabalhar para gazar ; eu

quera viver agora incerto^

temerofo^& humilhado,pa-

ra depais viver em voíFa

cõpanhta fem duvidas , fem

remares, & fem miíerias: &
eatrctanta me alentarey c5

cfta
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,
çftaeíperança, dizendo c5 miiytas obras boaSj leva o

yi*^*
03 voíFoâ Profetas : Non coração quieto

,
porque ef.

17- jítoriar^fed vivam^Ó^ narra' tasíaõ as armas que o de-

bo Bpera Dommi: Naõ hey fendem, &: 03 comp-inhey-

de incorrer na morte éter- rosque o alentaò.E,fe bem
naj masalcançarcyacterna advertimos, a experiência

vida, & cngrandecercv as nosellicníínandoerti ver-

1^^ obras do Senhor : St4pir ex- dadc todas as vezes que por
5.UIC. ceifa mia deducet me vi[íor amor de D:os fiizemosak

impfalmts canentem: O Se- gu lobradc feuferviço,ou

nhor que alcançou vittoria íofremss algíia tribulação:

da morte, me ha de levar no porque logo o eípirito he

fcu triunfo até as alturas, viíitadodeDeoscoinilgut

eantando íeus louvores. luz, ferenidade, & alegria

:

A fegunda confolaçaS &,como diffc o Apoftolo, a ^'^^

hca que nafce disboas o- tribulação gera paciência,*'^'

bras, & confciencia pura, a paciência provação, &a
dentre da qual oEfpirito provação eíperançaj^ com
Santo dà teftemunho , que cíperança ninguém íc per-

os qaíTifn obraõ fao filhos. de,nem confunde. Sc que-

de Dcos ; & fe faõ filhos, ro pois que ^ inccrtefa de
feraõ tan^bem hcrdcyros. minha faivaçau me naõ feja

Por iflTo S. Paulo affirmava t lõ pcnofa, tomarcy o coa-

tao de certo , que lhe cftava felho de S. Pedro
, quando t Pctr.

guardada hiia coroa de juf- nos admoefta,qLic andemos ^•*^'

tiça, que o Jufto Juiz no ul- folicitos cm fazer com boas

timo dia lhe havia de dar, obras cada dia mais , &
naõ fó clle, fcnaõ a todos mais certa a noffa cleyçaõ,

os que oamaõ. AíTim co- ôc vocação :&niõobrarcy
mo o caminhante, íc vay bé n^nca coufa algua contrao
armado, & acompanhado, reínorfodeminhà confc:c-

naò teme os perigos da jor- cia: porq o teftemunho deí-

nada : aflim nefta vida (que ta he o q nos accufa , ou dc-

h^húx jornada para acter- fende ; alegra , ou cntriftc-

nidadc ) aquclle que fez cc3 dà pavor, ou confiança.

I Parte X iij A
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• A tcrccyra confolaçaõ

ÍK , aque Chrilio noíTô bem
nos dcyxou na Comunhão
digna de feu Corpo facra-

mentado.Bem via efte amo-

rofiífimo Senhor que a ef-

perança humana defalenta-

da com a dilação de fuás

promeffas neccffitava de al-

gua cauçaô , ou penhor que

de preíente abonaflfe o com-

primento delias. Efts pois

foy hum dos altos fin^ di

inííituiçaô deftc auguftiíii-

mo Sacramento , ao qual

por iíTo chama a Igreja pe.

nhor da gloria vindoura ?5c

no meímo íentido os Sátos

Padres lhe daõ os nomes de

Arrhas da vida eterna , In-

dicio da felicidade que ef-

peramos , Preíagio da divi-

na mifericordia ,
que he a

falvaçaò das almas ; Semen-

te da vida , Medicamento
d:i immortalidade ^ ôc ou-

tros femelhantes. E como
o penhor entaò defcança o

cuydado daquelle que o

poíTu*
,
quando he equiva-

lente à promeíTa que íe lhe

fez : quiz Deos que huma
vez que fuás promeíl^^SHaõ

craò menos
,
que darfe a Ci

mcfmojellc mefmo também

EfpirítuaeSj ^
foíTe o penhardas fuis prò-
meíTas : ôc por ilTo depoíi-

tou naquellas cfpecics fá-

cramentaes,na5 fó feu Cor-
po,^ Alma,mas fua Divin-
dade, & todas as três Divi-
nas Peíí oas. Todas as vezes,

logoq huaalma chega com
aneceffaria diípofiçaõ a re-

ceber efte divino Sacrame-
to, de novo toma real poíTe

defte prccioíiíTimo penhor,

5c o guarda no cofre de feu

peyto, para alentar as efpe-

ranças de fua falvaçaõ eter-

na. Oh Amante dufciílimo

de minha alma
, que para íi*

Dal de quenaô faltareis à
Yoffa palavra , naô fó me
dais a mão , fenaô a vôs to-

do ! Oh fuftcnto divino,

com que fortalecida minha

fé, & eíperança podem an-

dar até o monte de Deos,

que he voflQi Gloria ! Oii

graô vivo, & fértil
, que fe-

m ado no campo de meu
peyto,mc prometteis a dou
radaefpigada refurreiçao,

&: immortalidade gloriofi

!

Que vos darey eu também
em final de que fou voífo,

& cm penhor de que mi^;

nha alma nao quer outro-

dono mais que a vôs? Por
re-
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ícccbcfvos húma vez , dir- . co^ cada wfiinte pode cair dm
Voshey o recebervos outras: graç/t de DeoSj é- morrer

q como o meu beneficio he fora delia. Donde colberer

agrado voíTo , & oufod^s por fruto , viver fempre ti"

yoíTas dadivas he retorno merofo da minha perfeveran'^

delias, quanto mais rece. ça,

tkr a VoíTa graça, tãto mais II, D i parte das ôufras) ^

àccrefcento a voíTa gloria, creaturas , que todas parece

Éntray, ô fuiaviífimo JE- fecmjurao para nos tentar^

SUS, muytas vezes em mi- & perverter. Donde celhe^

nhaalma,& alli ihc dizcy reyporfrutOibufcaraluzda

com a voíTa vos branda, prejtnça de Deos para ante^

& fuave
,
que elia bem co- ver o perig o dai úccafioes ^ é* ~'

nhece : Qne o amante
, que pedirlhe [eu favor para def-

te determinou a fallarlhe vtarme delias.

embuçado, elle algum dia UL Da parte de Deos ^
Ilie fallarà defcuberto; que iV. S. cuja vontade efpectal^

á manifeftaçaó fc feguirà & efficaz tem determinada

depois do enigma ; depois certo numero de tftolh^doSf.

da fé a vifta , depois da luz ão qual nmguemfahefepsr-

da graça o lume da Glória, tence. Donde colherey por

AíTim o Gfpero cm vôs
5 por fruíOi adorar os altos jutzos

vôs
, & de vôs , o Crea- do Senhor » é- refignrme em

dor , & Rcdemptor meu
, q fuafaniifflma vônfade.

vivpis,&:reynais por fecu- U- Ponto.

los'dcfeGulos. P^^'^ ^í^^cm confidera e/íít i.CouS>

' inceríefa^Ujt be muytopfno- ^^^'

^""^""""""""""""""""""""""^

fa por três rafías prmvipaU
^^Refumo d?fla Meditarão, mente, L Pela grmdefa do

bem, que var/ios aganhar^ eti

.j\. ^v, , :>, 1,5 Ponto. perder t que be o mefmi Deos:

_
Aincertefa de noffa fal- ét aqut exercitarey atíus 44

vaçaofe mojlrapor tresprin- temor , & de efperança.

ciptos. L Da parte do ho^ II Porque fntfe o falvâr»

mmi
,
que como livrcy e^fra- fe^& condemrfe nao ha meyoi

:..: ' X iiij
'&
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&affirn todo o que perde a- ftus inimigos^ é^ proveyto dot,

quelle infimio latm^ demm a quefefalvao que affim exer-^^

mais lhe accrejce hum mal citai mau a fé ^ efperanfa^

também infinito. Aquiejlra- humildade
,
ó' mais vtnum

fikarey, o d<fcfiyd.o com que vt- des.

vo em tao grande perigo , naÕ IL A que mfce das loas

o temendo
, porque o nao me- obras > G^ dos trabalhos bem

dito. levados. Forque Deos hejuf'

,
111. Porque havetfe podi^ to , cofiei para dáv q premie.

àofalvar quemfe nao fulvou^ d^ a boa vida trás conjigvfif*

jerk mayor o jeu tormento, me efperança da falvafaíf.

Tratarcy logo de aproveytar HL ji que temos noSan*

efia poijíbdtdade de modo^ que tijjimo Sacrammto do AUar%

fe redufa a (jfzyto. como penhor , & fiança equi-

111. Ponto. valente das prorneJfas de nojfa

í.Goii. Podemos moderar a pena óahador. Difponha-fe a ai"

^^' defiamcertefa com três con^ mapaiarccebello muytasvC'-

folâçaes. I. Com entender que zes^ que outras tantas recebe*

ajjim convinha para mayor ràcom os augmentos da gra^^

gloria de Deos , confujaode ça a efperança da Gloria.

MEDITAC,AO YIII.

i^^^^. '"SAííkxh de nao íabermos íc cftatnos cnji graça
*^''

de noíTo Deos, Sc Senhor*

Nèfctt homo mrum amore , an ódio dignusfit. Ecclcf.9. rr

^^^ Gnora o home to- to: porque fó o amor de

talíTiCtefche digno Deos hc o perfcyto amor,

deamor,oudeodio de q havemos procurar ler

Fntt^de-fe deDcos; dignos : & fó o ódio àt

iças naa p exprime o Tcx- Deos hc o pcrfeyta ódio, de

que
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que havemos procurar naó
ler dignos.Nclta Meditação
pois procedercy como nas
antecedentes : coníideran-
do em primeyro Jugar a
verdade deílaincerteía,que

i^íuppòcm : cm fegundo a
miferia de femelhante efta-
do

5 que dahi fc fcgue ; cm
tcrceyro os remcdíos,com
que fc pode aliviar cffa mi-
leria.

I. PONTO.

QUanto à verdade que
fe fuppõem ; he de

Fe,que todo o homtm, pre-
cila revelação Divina, vi-
ve com incertcfa de íe eflà
cm amiíade de Dcos, ou cm
lua defg raça. Porque aífim
cííà cxprcffo nas Eícrittu-
ras, nos Cõcilios, & Padres.
Os princípios donde nafce
cita mccrtefa', podemos rc-
ÇUÍiradous.

Oprimeyroherquc ía-
bendo que peccàmos , naÔ
labemos fe cfíamos perdoa-
dos. Do crime remos mil
teííemunbas, que he a pró-
pria confcicncia.-do pcrdaõ
ncnhua temos que nos cer-
tifique

j & que naõ haja ex-

miferias da vida. 3 25^

ccyçaò que fc lhe oppor.

Por iíToaté os Profetas, &
Apoftolos muytas vezes

naõpromcttiaõ da parte de

Dcos aos peccadores o pcr-

daõ abíoiutamente : fenaõ

que o feu modo de fallar

era : Por ventura perdoará

Deos voíTos peccados : íor- ^^"•

Jitan igmfcet dehãis tuis:

Qiiem fabc fe quererá Deos
apiedarfe, & perdoarvos:

^ié fatji cvnveríaíur , c^ icd *.

ignefcat: Fazey penitencia ^4*

de voffa maldade ; & rogay

â DeoSj por fe acafo fe dig-

nar de perdoar.vos:/?r;iÇtf Aa.í;
Deum^Jifcrtetemtttãtur tt* i»«

h hésc cogtidíw cordis tm:

Onde ícmpre fuppunhaõ a

confcicncia certa do crime,

& incerta do perdão. E ef-

ta he a raíaõ porque S. Pc-
,çj,„^

dro fc cntrifíeccu de lhe 11.17.

perguntar Chriílo S.N.tres

vezes fc o amava. Entrifle-

ço- me, (podia dizer o Santo

Apoftolo 5 como coníidcra

S.JoaóChryfoftomo ) por-

que poíllvcl he, que imagi-

nando eu que amo a Chril.

to^ na verdade o naõ amc^
nem feja dellc .ornado: aHim
como poffivcl foy ( ainda

mú ) que imaginando eu ã

o nao'
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onao ncgliia ,com tudo o * me ímà.dc quc^fcgulndo d
neguejr mif^rnr/elíncntc

:

coafelho do Eccleíiaftico,

Ptoperea centnjtatm fnm^ ntinca \\\^ de por feguro , &
ntjorie mt amare arbitratus^ confiaJo do perdaõ de mi^
non amem: ut ante -^cum me n!ias culpas paíTadis: Dè^-^-^*

foríem , & confinnum puta- propitíato pncato noli tQtfi.
^'

rern^ imbecdln invamusfum. m meíu: por antigas que cf-

Poisfehun S. Pedro de- tis fcjaõ no tempo, no arre-
pois de lavar o feu pecca- pendimento fempre feja5

do com diIiivio3.de lagry- novas: eftejaõ longe da v5-
nns, depois dw lograr o tra- taJe- para cSmetellas ^ mas
to ds Chrirto coavtãtas de^ perco da memoria para cha-
monftraçóes de feu amor; rallas.

ainda aííim teme, Sc duvida O fegundo principio

fe ama a Chrlfto , ôc íc eftà dcfta incerteía hc , que naõ
em fua graça : que temores, íabemos , íe depois que fo-

&receyos naõ taraó duvi^ mos perdoados , tornamos
dofa mínhi coníciencia, a pcccar> ou fe tcndo-nos

quando fcy que pequey co- por innocentes, na verdade

mo Pedro, & fey que naõ fomos culpados. Innoceri-

chorey como Pedro- * Se te eftava Job >
pois affirma- 1^^ 17.

Chrifto me fizera a mim a Va que o naõ rèprehchdía
.''/J\^

pergunta que fez a Pedro: feu coração em toda fua vi- n- *o.

Diligts mO. Alma, por v^en- da: &: com tudo fallando da ^ ***•

tura amaf-me ? Que lhe hi- prcfcnça, ou aufencia do

via eu de refponder ? At?e- Efpirito Santo , & fua gra-

vido feria, íe Iherefpon- ça,díiTc: Bem pode Dcbà
deíTe : Etiam Vomme: tufas vir a mim , & cu naõ o ven

qma amo te : Sim Senhor bem pode iríc,& cunaõ Ò
bem fabeis vôs q vos amo. entender. E accrefcenta: Sè

Quando a meOna pergunta me eu quizer juftificar, por

me naõ tornaíTc mudo , fó- minha própria bocca me co

mente refpondúria: Senhor, denarey : & íe moítrar co-

fe vos amo , ou naõ, vôs o mofou innocentc,Deos me
'fabeis. Eíla incertefapois provaràcomofouimpio,5c

ainda
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' âinda que meu coração feja direy cu miíefável ? Eu que
' puro, & íimpics , iffo mef- às avéffas de Job , me repre-

so ignora meu coração, hendc o coração cm toda a

Perdoado foy David , & minha vida? Eu, que pelo

^J*^-
mais dizia: Quem conhece contrario de David, tenho

13! os delitcos? Senhor, Um- que^pedir em primeyro lu-

pay-me de meus peccados gar perdão , naõ dos pecca-

occuitosjôc perdoay a voíTo dos occultos, mas dos ma-

íervo os peccados alheyos. nitcftosjnaô dos alheyos,

Perdoado foy S. Paulo , & mas dos próprios ? Eu
, que

mais dizia : De nada me pelo contrario de S. Paulo,

accufaaconfciencia , mas devo dizer em lugar de:

né por ilTo me dou por juf- Nihil mihi confcins Jum : de

ti ficado, (& dà logo a ralaõ) nada me accufa a confcien-

porquc quem me julga he cia: Multorummihi confms
Deos. Perdoado foy Santo fum: de innumeraveis cou-

Agofiinho, & chegando a ias me accufa a conícien-

Pfai. ponderar aquella fentença cia? Eu,que em lugar do q
^'°3. doPfalmoiAjuftiçadoSe- dííTe Santo Agoftinho: Se

nhor permanece por fecu- aminhajufliça permanece,
los de íeculos : efcreveu af- iffo naõ fey rpoffo dizer: Se

fxxn: Novt qma jujlttia Dei a minha juftiça começou
maneai : utrum mea tnaneat. por algum inftantc,íe ak ua
mfcto : Qiie a juftiça de meu hora cflive em graça de meu
Deos permanece,iffo íey; fe Deos, o ignoro totalmente?

permanece a minha juftiça, Ah meu JESUS ! Trifte de
iffo naõ fey, mim,íe affim como voffa ju-

Pois íe hum Job , íe hum fliça permanece para íem-
David, fe hum Paulo, & hu prc , naõ permanecera para

Agoftinho, nem ainnoeen- fempre voffa miíericordial \*l*

cia os fegura , nem o per- Que fora do coração, que o «i.

daõ os juftifica p^.ra comíi- reprehcdem as fuás culpas, f*f'
goj que cercefa da juftifica- fe o naõ defenderão as vof- i/-

çaõ
, ou que ícgur:;nça po- faS penas, vendo que ncffa

dera nuca fer a minaa? Que Cruz tomaftes íobre vos os

pcc-r
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pcccados alheyos como pro ^ra^a de Deos N.S. Cõfidc-
pnos; &: cernis os olhos ra pois, ôCacholico , como
para difiimiillarcomosma- entre os Ibbreditosdouseí-

nifeíios, como íc vos foráo tadoi;, por húa parte naõ ha
occultos ? mc/o aígúj por outra hj in-

Colhe d iqui três frutos, finita dutancia.Naô ha mc-
Prim^yro: applica-te ao ex- yo algu, porq heimpoflivcl

creio da inrroverfaô ^ ou citar nu lalmajoujuntamc-
prefença de Dzoi : oadc,co- te em graça, & em peccado;

xno à luz clara , conhece a ou, nem em graça , nem em
alma feus p-ccadòs , & de- peccado. Eftar em pcccado,

feytoi, & fab: o que em fi 6c em graça juntamcte, naò
tem

,
para naõ viver enga- pode fer ;

por quanto eftcs

nada coníigo.Segundos fazc extremos fe opp5em,&deC-
entre dia muytas vezes exa- troem hu ao outro , como i

inedetuasobras,breve,mas lui'às trevas 5 & qpartici-

frcqucntc , & rematado cò paçaõ pó Je ter a juftiça co

hu ado de coatriçaò. Ter- a iniquidade ; q companhia

çe^ro: pede a Deos N. S. a luz có as trevas, que coa-

cjue íe acaío eíUs fora de cordiaGhriftocom o Dia-

fua graça, difp^nhamiícri- bo fNaõeftar nem em gra-

cordioíamente os meyos de ça^nem em peccado ,
quâto

fua providencia de forte, q ao prefente eftado da natu-

te naó premitta ficar em taõ vcfa hamana,tãbem naõ pó-

laftimofo eftado nem hum de fer :por quanto hua vez

fó inílantc. qDcos íeu Author a quiz

ordenar para a Gloria , Sc

II. PONTO. poriíToadornallacõosdõs

de fua graça, jà o home naò

aUanto à miferia , que pode carecer defta
,^
fem fi-

efta fobredita incer- car cm inimifadc c5 Deos.

tela trás cõfigoj efta fe pode Naõ ha logo entre eftcs

ponderar, cóparando entre dous extremos meyo algu,

fi eftcs dous eftados de vi- Porem de mais a mais ha

ver em amiíadc , ou cm dcf- hua infinita diftaiaçia :
por-

que
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que a graça de Deos pela agoa : o pcccador le tem íé^

parte q rcfpeyta a Magef- hc morta; ainda qobrebê^

tade da quelle^Senhor^a quê naó merece, nê latisíaz por

faz a alma agradável , & a fuás culpas, í inda q padeça

gloria eterna
, que fedeve a o mefmo inferno. O Juito

quem eflà cm graça , he hu communica com os Santexs,

bem quaíi infinito : & pelo que ha na terra,&partici-

contrario o peccado pela padas fuascbras: o pecca-

parte que rcípeyta effa mef- dor eflà excluido^ainda que

ma Magcftadc que offende, naó de todo , cm grade par-

& o cafligo eterno que te dcfta proveytola com-

.merecc , he hum mal quafl municaçaõ.O Juftohe diri-

infinito : & entre infinito gido , & amparado com ef-

..bem , & infinito mal , a dif- pecial Providencia do^ Al-

>tancia que ha,naò pode nao tiflimo : o pcccador fó he

fcr infinita. E dcfla infini- deyxado à comua Providé-

dadc , como de hum lago cia. O Jufto ainda na terra

ímmenío , procedem como logra do Ceo,ôcaté fcpulta-

rios as innumcraveis diftc- do no inferno feria ditoíoio

renças que ha entre o Jufto, pcccador jà fobre a terra it

& o pcccador 5 entre o q he o feu inferGo;&até colloca-

digno do amor de Deos , & do no Ceo íeria miferavel.

o q he digno de feu ódio. O Jufto he Rey, & Senhor,

Recorda tu alguas, alma & ainda que idiota ,hever-

minhíi^para q àvifta delias dadeyramcte Sábio! opcc-

conheçasle he miferiagrâ- eadorhe lubdito , & eícra-

de, naõ faberes fe cftàs , ou vo, & ainda que kp douto,

naõ em graça de teu Deos. prova kt ignorante. O Juf-

O Jufto he filho de Deos, to he Templo vivo da San-

& mcbro vivo de Chrifto: tiíTima Trindade : o pecca-

©peceador he cfcravo,& dorcafa immunda,oucova
mêbro do Diabo.O Jufto tê cfcura dos Dcmonios.O Ju-
fé viva, 6c merece obrando, fto enthefoura no Ceo ou^
& íatisfaz por feus pecca- ro, prata ,& pedras preeio-
dos até dando hú. púcaro de ias de virtudes: © pcccador

aiun-
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ajunca de bayxo Ja terra fe- pelFima, nem pode ter vida

,no, palha, & iaimuadicia largarem quanto tem vida

de peccados
,
que he o mef- per veria. O Jufto he Juiz,

mo que cntheíburar no iq- & accufador dos peccado-

ferno ira de Deos. Ao Juf- res : o peccador he tcftemu-

toda Deos Ima graça por nha, & abonador dos ]uÇ'

outra graça : ao peccador tos, &fó accufador de fi

por hu peccado deyxa cair mefmo. O Jufto cô o bom
em outro peccado. Ao Juf- exemplo, de peecadores faz

to promettc Deos muyto Juftos : o peccador com o
&dàmuytomais:ao pecca- cfcandalo , até dos Juftos

dor promette o Diabo vai- faz peecadores. O Jufto,

dade,& dàlhe inferno; moí- fegundo o prcfente cftado,

tralhe goftos falfos^Sc gua r- he herdeyro do Ceo , & íua

daíhe tormentos verdadey- memoria dura eternamen-

ros. Com o Jufto folgáo te: o peccador eftà desher-

de communicar os Anjos, dado do Ceo, & brcvemen-

& foge delle os Demónios: te perecerá íua memoria.O
ao peccador chegaõ-fc os Jufto vive em paz cò a fua

Demónios , & afaftaõ-ft confciencia;o peccador em
delle os Anjos. O Jufto t^m continua guerra, O Jufto

defpacho em fuás orações^ he trigo limpo para o cei-

o peccador, fe he qne fabc leyro de Deos ; o peccador

orar,naô íabe fe terá defpa- zizania para a fogueyra. O
cho. As obras do Jufto, fe Jufto faz guerra ao infer-

cahio em pc:ccado, quando no , o peccador a Deos. O
torna à graça, tornaó a vi- Jufto eftima a Deos fobrc

Yer,& ter merecimento : as todas as couías , o peccador

obras do peccador , ainda q cftima-fe a íí , & coufas vi-

primeyro foffe Jufto, & de- liííimas , mais que a Deos.

pois torne à graça , fempre Finalmente para efcufar-

ficaô amortecidas. A mor- mos proceflTo infinito , o

te do Jufto he preciofa , & Jufto he Deos por partici-

vivendo bem , fempre vive paçaó, o peccador por imi-

muvto : a do peccador he taçaõhehum Diabo: & fe

cada
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cada hum morrer ncíTe ef-

tado,oJuíto, quehe Deos
por participação , verá a

Dcos por eíTencia , como
Dcos le vê a íi 5 & o Diabo
por imitação

, que he o pcc-

cadonnaô verá a Dcos , co-

mo o Diabo por naturefa

também naõ verá a Deos
eternamente.

Vè agora^ô Catholico5&
pondera attentamcnte j fe

vay algua difFerença de fe-

res peccador a feres Jnftoj

íe henegocio de pouco ma-
isjou menos eftares cm gra-
ça, ou em peccado? E en-

vergonha-te, dequefazcdo
oshomens no Mundo tan-

to cafo de innumeravcis
diffcrenças

^ que todas naõ
impoitaõhua folha fecca:

defta fó difFerença
, que im-

porta infinito, eu , & tu , &
ps mais dos homens naó
fazemos cafo : & fe da gra-
ça nos precipitamos no pec-
cado ; iè do peccado nos le-

vanta Deos à graça : nada
nos parece que nos aconte-
ceu de novo, enxutos nos
ficaò os olhos para cliorar,

ou de peíar , ou de alegria:

nem íabemes fentlr aquella

miferia , nem agradecer cí.^

mi/eriaí da vida. 3 3 J

ta mifericordia. E coliigç

daqui ultimamente, fe para

quem íabe avaliar de algum

modo, quanta fcja a diffc-

cnça de cflar em peccado,

ou cftar em graça,fera cou-

fa penofa andar incerto, em
qual deftes dous citados vi-

ve ? Que he o mefmo
,
que

viver fem faber fe vive , fc

cflà morto 3 & fc morrerá

vivendo per graça, para vi-

ver por gloria ; ou fe mor-

rerá eíiãdo morto pela cul-

pa , para morrer pela pena

eterna ? Ah Deos ! Ah Se-

nhor ! Ah Author de toda a

graça,& gloria ! Para que o
cflar incerto de voffa graça

naõ caufaíTe pena, neceíTa-

rio era naõ cflar certo de

quem fois vòs , & que dom
he a voffa graça. Porém
certifícarme a Fé por hua
parte

, que fois vôs queiii

fois, & que eftâr bem com-
voíco he ter em íi hum infi-

nito bem y & a mefma Fé
certifícarme por outra par-

tc,o naõ poíTo íaber íe cíiou

bem com o infinito Bem!

Efta he bua miferia, que íe

me reprcícnta infinita mi-

feria. Saber que vosí^^gra-

da todoG bemj & que vòs a

todos
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todas os bons agridais: &
logo mô faber fe me agrado
cu de vôs , ou íe vôs vos a-

gradais de mim ! Conhecer
que todos os Juíios faò voí-

fos filhos,& q todos os que
naô faò voffos fíJhos , íaõ
voffos inimigos ; & Jogo
ignorar fe fois vôs meu
Pay,fe meu inimigo :Cuf-
toía ignorância hc eíia, ter-

ribel iacerteía ! Mas íe tao
tcrribel, & cuftofa he a in-

ccrtefa ,& a ignorância de
me naõ conftar fe cftou em

.
voffa graça : qtiam terribel,

6 cuftofa deve para mim
fera certefa,&: a íciécia^pe-

la qual me confti que na5
eftive em voíTa graça ? Di-
ga-o hum Apoftolo S. Pe-

dro , que quando entrou
na duvida de fe vos amava,
fomente fe entrifteceu ;

loan. Contnftatus efi Petrus : mas
*^- quando cahio na certefa de
*^* que vos oftendèra , chorou

j^^^
amargamente : Fltvií ama"

x6. re. Mas a mim, em quem hc
7^ mayor aquella duvida, &

mais continuada efta cer-

tefa , a triftefa , & mais as

lagrimas,hui,& outra cou-
fa me compete ; as lagry-

mas, porque fey que vos

EfpiYituaeSy

naõ amava ; a triftefa
, por^

que íe vos amo , naõ o fey.

Dayme,Senhor, algua parte
daquella triítcfa, que vos"
afflígio no Horto ,daqucl-
ías lagrymas, q derramaftcs
na Cruz : porque íó com as

Iâgrymas,&: triíkfa de hum
Deos poderey fentir digna-
mente a certefa de haver
perdido a graça de hu Deos,
& a incertefa de havclla re-

cobrado.

III. PONTO,

QUanto aos remédios

cõ qne Deos proveu
o alivio da pena que caufa
eíla incertefa ? poíTo redu-

íiilos a dous. Primeiro: o
conhecimento de quanto
nos convém a fobredita in^

certeía por muytas raíbes*,

& deitas feja a primeyra,

porque deftemodo fe ex-

ercita , & aíTegura mais a

humildade : que o vonto, &
a vaidade fiò íubtis, & por

qualquer gretinha entraõ;

& quanto a regiaô,em que
a alma habita, he mais alta,

tanto mais fubtil, & delica-

do corre alli efte vento. E
aíTim os dons divinos , em

quan-
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quanto a alma naó cflà bem outra fruto; hua penhor;

fundada em conhecimento outra poffeílaô ; húa diz a

próprio, he bom ignorailos rafaõ de filh3 de Deos > ou-

para confervíillos, O vali- tra.a rafaõ de herdeyrojnaô

do, queeíià em graça do convinha que o homem ti-

Rey, prefume mais de íi , & veíTe certa a graça, naò ten-

olha íbbranceyro aos ou- do a gloria certa. Quarta:

tros : fe o homem foubeíTe porque naó fabendo a alma

que eftava em graça do Rey le eiià em graça , mais fa-

de Reys , ahi tinha occa- cil he naò o íaber também
íionada a prefunçaõ, & por o demónio : & por confe-

confeguinte a ruina. Segu- guinte fica rnais encuberta

da : porque defte modo nos às períeguiçoes dcfle inimi-

appíicamos mais cuydado- go, cuja condição he affa-

famente ao exercício das nharíe mais contra os Juf-

obras íantas , & fazemos tos, do que contra os pec-

por aíTegurar cada dia mais cadores : por iiTo tanto que
j^^^

o noíTo partido, conforme a ouvio a Deos louvar aJob i.s.

admocftaçao do Anjo no de reclo, &: timorato, pedio

Apocalypfe : Quem hc juí- logo licença p^ra o tentar.

to, juíftifiquc-íc mais :& Importa pois levarmos ef-

quem he ranto,procure ma- condido o tlieíouro da gra:^

yor fantidade. Defta ma- ça, para que o ladrão , láin-

neyrao fervo , fcnofem- doàeílrada,nosna6dcrpo-
blante de íeu fenhor rè hua je delle : &: quando na hora ''i^-

ferenidade , & filençio in- da morte íe quebrarem os
'*'

difFercnte
, que o deyxa du- vafos de barro, que faò os

vidar , fe fc dará por bê íer- noffos corpos r entaõ dare-

vido , ou por ofFendido dcl- mos de repente com a luz,

Ic,trabalhacommayordef. que nelles eftava occulta,

velo pelo agradar nas cou- nos olhos do inimigo, & te-

fas grandes , & pequenas, remos a vitoria mais fegu-

Terccyra : porque como a ra, & menos cuftofa.

graça , & gloria andaõ pa- Senhor , de vôs eftà cf-

reihas h & hua he íementc, critto no Evãgelho, que to-

I. Parte. Y das
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das ns couías fizefles bem: rar de alguas côjeéluras , as

Marci ^^^^ omwa fcctt\bL cu to- quaes , fuppofto naô geraõ

J7-7- màra ítr todo línguas, para certcfa, fazem probabili-

aílim o confeffar : 'pois vof- dade , de que húa alma cflà

fo amor hc taõ defintereffa- em graça de Deos.Por iíTo o Rcm.^j

do, & ardiloío
,
que para q mefmo Apoftolo, q diíTe, ^^*

cu o naô pcrdcffe , traçou q fc naô dava por juftifícado,

o ignoraíTc \ & de naôíaber diffe também que o Efpiri-

fe cftou em voffa graça, me to Santo dava teftemunho

formou outra nova graça, ao noffo eípirito , de que

& benefício. Ag®ra, meu éramos filhos de Deos: & x.Ad

D'eos , le amar he querer o que efta era a noffa gloria, Co^^.i.

que o amado quer; & vos, teftemunho da própria cô-

Amado meu , naõ quereis q íciencia. E nefte fétido fal*

eu fayba fe vos amo; iffo la Santo Agoftinho,quando

mefmo quero eíí , & ícm- naquelle tempo em que era

pre venho a amarvos : & quaíi o mefmo fer fiel 5 &
quanto mais por voíTo a- fer fanto , diffe aflim :

Diga

mor me deyxo eftar na du- cada hum dosFieis : Eu íou

vida , tanto mais me tiro fanto : Naô he jadtancia de ^

delia: porque atalincerte- prefumido, hc rccoshcci-

fa,em quãto a cllá me acco- meto de agradecido :
Dicât

^

modo, a diminuo. Nunca unufquifquffidelium^fanãus

cu fayba íe vos am.o^cõ tan- fum : non tjlfuperbia elanjed

to que na verdade vos ame: confeffiomn mgratt* As con-

q o meu amor para cõvof- jc<fíuras pois mais princi-

co,na5 ó quero para cal- pacsqueapontaôasEfcrit-

lar a minha confcicncl^, fc- turas,faò as Í€guintes:& và

naõ para publicar o voffo cada hum examinando fc as

merecimento 5 naõ para tem. Primeyra:aobfervan-

defempenho da minha di- ciada Ley de Deos: porq iJm^«

vida , mas para trofeo de cftahe a caridade de Deos,

voffa fcrmofura. fe guardamos íeus Manda- j

O fcgundo remédio he a mentos. Seoundo amor dos

confolaçaô que podemos ti- próximos j ainda inimigos,

pro-

1
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provado com obras: por- co, cncõmcndando-nos o a-

4. u. ^^ ^e nos amamos nus aos mor temor , òc honra
, que

outros , final he que mora devemos a Deos
,
íuntaníc-

Matb. Dcos cm nòs:&íc fazemos te nos encommcndou que
^"^ bem aos q nos aborrecem, amaníTcmos^temeíTemos, &

lomos filhos do foberano honraffcmos aos Siicerdo^

Pay
, q eíl:à nos Ceos. Ter- tcs 5 pois cftcs eftaô cm fcu

ccyra : os trabalhos levados lugar. E Chrifto Summo
^ - com conformidade : por- Sacerdote diffc : Quem ai-uc^o*

l. & 4 q^^ O oufo le prova no fo- vos ouve , a mim ouve , oc j,.,^^

go, &oamor de I3cos na quem vos deíprcíli,mcdcf-

tribulaçaõ. Qiiartaro ufo prefa. Eno Evangclho,aí-

^^^' frequente dos Sacramêtos fimc< mo he louvada Anna
com. preparação : porque profctiía dequenaó fe a-

cftas fâo as fontes do Salva- partava do Templo , oran-

Apoc. dor^quc manaõ agoas vivas do nelle : aíTi^íi fe reprehen-^i*'
/^^

*^'^* da graça,& aos que fe mof- dcm os que ò profanaô com
traq foquiofos , as concede, irreverência:

Quinta : o exercício quoti- Examina pois , ô almt
" diano da Oração, íehe ver- minha, fe porventura re-

Prof . dadcyra : porque bcmavcn- conheces cm ti cftes finaes,

* H- turado he o que todos os dcqucamas a Deos , & vi-

dias amanhece às portas de vesemfua graça. Sc os a-

Deos
, por onde paíTaô tô- chares , recebe a confolaçaõ

dos feus favores 5 que hc a da boa nova ,
que o Eípiri-

Oraçiõ. Sexta ; fallar de. to Santo te envia, &: lem-

Dcos , & fuás couías com bra-te de a temperar com a

gofto, & com frequência: humildade, & temor duvi-

Math. porque a abundância do dofo da perfeverançn. Se

coração trasborda pela lin- alguns dellcs íçntires,^. ou-

gua. Septima , 6c feja ago- tros^a5,cuyda mais folici-

ra a ultima: hum grande ta da tua emenda. Porém fe

icci 7. refpeytoaos Sacerdotes,aos raro , ou nenhum em ti fe

àt. 51- Templos, ôccoufas fagra- verifica , ainda que faças

das: poriíTo. o Ecciefiafti- milagres, padeças raptos,

\ i

j

^

It.T.

14-
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& profetizes futuros deíèn-

gana te, qucnaó es amigo

de Deos , nem Dcos he teu

amigo.

Omni potente , & eterno

Gencf. Deos> q ao fabricar o Mun-
1.I4* do, coUocaftes no Ccoas

cftrcllas, para que foffem

^^
finaes > & ao deftruir o Mú-

^^,' do , as haveis de derrubar

dcllc 5
para que também íc-

jaõ finaes :fc a alma racio-

nal he comparada ao Ceo,

fixay no ceo da minha al-

ma ascftrcllas das virtudes

i
para me fignifiacare a voí-

la graça; & nunca permit-

tais que delia cayaõ em fi-

nal de voffa ird : até que

coroando vós em mim to-

das as voffas graças có a fi-

nal, os finaes fe troque pela

certcfa de que vos amo, &
pela fegurança de que vos

amarey éternamete. Amcn.

Rejttmo d:efi^ MeditaÇãí,

I. Ponto.

i.Con- He de Fe\ auenao íabeo
"^^^ homem fe ejia ou nac emgra-

Ç4 de Deos^tffopor dous prín-

apm, I Porafíie nos confia

dopcccadOi& nad d&ptrdkí:

Efpmtíí{ie$j

pois até hum S, Pedro per-

guntadofe amava , duvidou.

Imagina^ que te pergunta

Chrtjio o mefmo ',&vè^ que

lhes has de refponder. È re^

folve-te em nao ahrir nunca

mao da penitencia , nem ííjfc'

gurarte do perdão.

II. Porque dado que nos i
conjlajfe do perdão das cuU
paspajjadas , nâÕ nos confia

da mnocencia prefnte^ de que

[aí bom exemplos Job.David^

S.Pauloyá- Santo Âgcfimho^
dos quaes nenhum fe dava por

jtfiificado. Como me darey eu

por tal ? So me refta confiar

namtfcricordia deDros^ ^
merecimentos de Chrifio.

ylquifijuntarey da minha J
parte três diligencias. LAn^
dar cmprefmça de Deos .pa-

ra conhecer minhas faltas^

II. Examinarmemuytas ve-
zes, IIL Rogar a Deof me
nao tenha fora defua grafa
nenhum inftanie.

11. Ponto.

Ponderarey quam penofo '-^«n*

feja naofãbermos fe fomos a*

mtgos
, fe inimigos de Deos^

pois nao havendo emre efits

dõus eftados meyo^^hahua di-

fiancia infinita.
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* \^qui dffccrrercy pelas louvar ey a Deos porfcr taí

ntfiytas \ & grandes áifferen- bentgno
, que até as tjpjfas tm-

fas que ha euíre hum , & cu^ ferias converte em^mfii ícúT'

iro fjiadõ t tedu/wdO'fe todas dtas fuás : piotfjlandoy que

afery êu naíferfilho de Dcos^ o naô quer o amar for minha

& herdeyro defna GloriaM' con vmunciaifinao otiramen^

de inftrtrej o tormento que co . iepor fua bcndade.

Jigo trás a fobrcdiia mcerte^ 11 ahvto he, o que nafce 2

fa.
de algunsJinaes ,

que a Ef*

3 Emt confundirty ^àe que crittura aponta, de cflar kiía

fid^Jl4 differençâ dejufio a alma ew graça : como fào o

peccador naífafaí oi homens cumprimento da Lcy , o amor

cajo : concluindo com pedir a do próximo , a pãctcncia tios

Chnfio Salvador ricfjo nas trabalhos , a frequência de

cómmurttque verdadeyrofn- Sacramentos^ o exercício da

timento de o nai havermos ar Oração^ o fallarde coufas

mado^nemfabermosje o ama- fantas , c:^ o njpejtar os mi-

ntos. mftros de Deos , 6^f^tts Tem*

III. PONTO. pios.

i.Con-^ X)ouó fúfi os alívios com Se em mim houver efies/:- 5

que Ji modera a pena da tal naes ^ darey a Deos as gra-*-

tncerteja. L Entender que fas: feosnas ha^ ttrarey o

fjof conven para (ermos hu- dtfengano , & procurarey a

mides f
diligentes no negocio emenda: é^pídinyaoSef/hor

âemffafalvãçae ymenosper- das virtudes ^ mas ccncedf

'* feguidos do Demónio-, &para emfinal defua graça , ccm^

que a mcertefa da graça con- da perfeverr.nça para aUan^

CDrdecoadafalvaçao, Aqui far afua Gloria.

hl

y iij" ^ We.
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MEDITAC, AÒ IX.

Mifcría de fc na'5 amarem os homens huns aos

outros cora caridade verdadeyra.

Contam abundavit iniquitas^refrtgejeet chãritàs multorum.
Matth. 24, 12.

AUãdo Chrifto Sal- tua , logo cahe 5 & ficâ frio.

vador noffo dos ul- Se os fins do fcculo faô jà

timos tcpos dofc- chegados ,naôfabemos:mas
culo

, diíTe, que cntaõ a ca- q a caridade eftà entre nôs,
ri Jade do próximo fc ef- naô fó fria, mas enregelada;
friar ia ao paíTo que creíce- naò fó dcfuta , mas íepulta-

riaò os pcccados. E he cer- dajbem o experimentamos,
ta efta confcquencia : pór- E quana lamentável mife-
quc como os peccados faõ ria feja efta , veremos pelas

filhos do amor próprio , & confideraçôes feguintes.

inimigos do amor de Deos;
lem nenhum amor de Deos, I. PONTO.
& com muyto amor pro-
jprio, naõ fe pode dar amor /^ Sábio diffe que o cor- eccW

dos próximos. Ufou o Se- v^ dei em três dobras 4n-]

tihor da palavra : Refngef" diíHcultofamête fc quebra»

cet : fe esfriará : ou como Mais, quctrçs dobradas íaô

outros lem ; Elanguefcet: as obrigações.,que hum ho-

dcícahirà; porque a carida- mem tem de amar a outro:

de he a alma defte corpo &cõ tudo he tal a força da

myftico do género huma- maldade, que por todas el-

noiôcaífim como o corpo las rompe naõ o amando,

fcm Jilmi ; aíTim o género Rompe primcyramcte pela

huni^ino fcm .caridade mu- íemclhanja,& imagem que

é qual-
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qualquer próximo tem de tanto, que pcrguntandolhe

Dcos: lendo, que devendo aquellc Leígiípcrito qual

amar a efte Scnhor^devc por era o mandamento grandt

confcguinte amar a fua fc- da Lcy í Rcfpondeu
,
que o

mclhança. Rompe tambenl amor de Deos. E íendo que
pela femclhança natural da lhe naõ perguntava por
alma, & corpo ,

que tem co mais : accrefcentou logo:

fcu próximo ; íendo q toda Que o fegundo muy parcci-

á femelhança caufa amor; do a cfte,era amar ao proxi*

& fendo
,
que entre os ho- mo. Rompe finalmente por

mensnaõ fó ha íemelhan- todas as obrigações deCUri^

ça , íenaò hum certo modo ftaõ , como faõ o termos a

de unidade , ou identidade, mefma Fé,o mcfmo Bautíí-

pois quanto à alma todos mo, íermos filhos da mcfma
temos o mefmo Crcador

, q May a Igreja Catholica,

hc Deos i & quanto ao cor- crcados com os mcfmos Sa-

po , o mefmo pay
, que he cramentos , & doutrina , &

Adaõ. Raíaô pclá qual comendo à mefma mefa o

(como dizem os Santos

)

Paõ do Divino Sacramen-

ftaõ quiz Deos que a efpe- to;&: termos em noffa gua^*-

eie humana tivelTe divcrfos da Anjos
,
que entre d tem

troncos de íua propagação; fumma concórdia , & cfpc-

fenaõ hum fó , do qual até rarmos a meftna gloria, on*

amefma Heva proeedeffe: de todos havemos de fer

para que os homens naõ íó hui coufa unidos em Deos.

foíTcmos femelhátes na na- Quam horrendo he logo

turefa , mas irmãos no ían- o atrevimento, & quam ce-

gue : & nôs efquccidos def. ga a payxaõ de hu homem,
ta obrigação nos tratamos que por naõ amar a outro

huns aos outros, como fc homcm,fc determina a que-

foramos brutos, ou pedras, brar com todas eftas obrii

Rompe alem difto pelo gações ? Quanta he a mal-

prcceyto Divino, que man- dade de hum coração
,
que

da nos amemos : o qual naõ fe lhe dà das leys , nem
moftrou o Seiíhor eftimar da natureíá,nem da graça,

y iiij nem
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nem rcípcyta a D.eos , nem mn Deus unm creavit nosl\

a Ghriíto, nem a Igreja Ca- §luare ergo defpictt unnf^uifr

iholica , íó porque fe quer qr4e mjirâm jratrem fuum l

amara fí próprio^ & anin- Naò temos por ventura o
gucm mais ? Que mifcria mefmo Pay Deos , & S N.
mayor, que antepor as ra- que crcou a todos ? Pois

•íbes, ou fêrafóes partícula- porque rafaõ defpreía cada

Tcsque tem da fua difcor- hum a feu irmaõ ? :ít

dia, às rafôestao altas , &; Confidera em fegundo
antigas, que tem de amar ao lugar as innumeravcis ca-

próximo, q faô o fer crea- lamidades , que tem affola-»

turaV o fer homem , o íer do o Mundo nalcjdas todas

Chriftaó: Ama5-fe os ho- da falta defta caridade. Por-t

mens, porque faô filhos do que, fe bem íe adverte , efla

ínefmo pay , & mãy :&: nao he a origem das calupniasj

ie amaràò
, porq faó filhos murmuFações , eícarniof^:

do meímo Deos, 5c da mcf- opprobrios,& mentiras: cí*

ma Igreja? Amaõ-fe, por- ta he a caufa dos homici-

que comem juntos à mef- dios, traições, roubos 5 „.&

ma mefa : &; naõ fe amaràó, deí^ifios ; efte o formentQ
porque còmungaõ o mef- dos embuftes ^ demandas,

mo Ghriíío ? Amaõ-fe,por- ciúmes , mexericos , & de*

que faò talvez femelhan- tracções : efta a raiz vencr

tes nos di(fi;ames do juizo, noía donde brotaõ ashere^-

ou nas feyçôes do roíto, fias, ôc fcifmas 5 que deí^

ou rtos a ppellidos : <k naò membraõ a Igreja; as rebcl-

• íe amarão , porque fa5 fe- liões, que alteraó as Refpui^

melhantes na fabftançia da. blicas5 os ranchos, &: par-

alma, na profiíTaó da Ley, cialidades, que perturbao

n® nome de ChriJftaos? Efta as Communidadcs ; os ban-

he a mi feri a , que devemos dos , & > facções
^ que divi^

lamentar, & que lamentava dem as famílias. E fiaalmê-

o Profeta Malaquias , dizc- te efta he a zizania, que o
' do : Nnncfffél non pater untn Pemonio ícmeou e-i^ todo

ammum: noftatm ? Nun^md 9 Myndç; como pay gu^ h.e
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Exercício IL Dat mi/ertas da vida. 5 4 y

da, dlfcordia, & inimigo de felicidades.Por iíTo^o Evan-

toda a uniaò. Oh homens: gclifta amado de Chriiio,

fe houvera caridade entre repetia a feus diíeipulosa-

nos, haveria nada difto. ? quella fentença : ií//í?// > di^

.Claro eflà que naò i porque Upte alterutrum : Filhinhos,

^
tudo faò peccados contra amemo-npshus aos outros.

osfctteMahdamentosyque £ perguntandoihe cfies ,

pertence ao amor do proxi- porque rafaõ dizia fempre

mO)0 qual fe tivéramos, to- o mefmo : refpondeu : Por-

da eíia parte da Lcy guar- que hc preceyto do Senhor,

^ dàramos, &: nos fora muyto & £c íe cTumprir, bafta, Aí-

facil guardar a outra
,
que íim he : mas como fe naõ

pertence ao amor de Deos. curnpre 9 nada bafla para^

Se houvera entre nós carir que o Mundo nao cfteia

.^dade, fora a terra hú mcyp cheyo de calamidades. Oh

.Ceo , aííim como agora he Efpirito Divino , dedo, da

hum meyo inferno, Para maõ direy ta de Deos Padre,

.
onde quer que hum homem c5 que íe efcreveu nos co-

ípra,, levara qíçu coração rações aley real do amor:

dcícançado, fazendo conta, c;nchey qs noíTos corações

que tinha inuytos rnil ir- da doçura de voíTa carida-

mãos ,
que como taes o ha- de

,
para que todos íejamos

viaò deti-atar. E agora te- huns para com os outros

me-fe hum homem de ou- benignos, maníos, caritati-

tro,como de húa fera
,
por- vos, paciíicos,fofredores,&

que por muy levecauía pór nos tratemos com aquella

de em qualquer encontro ílnceridàde , & amor, que
perder a paz, a honra, a vi- vòs pedis, & nos devemos:
da, & arnda a íalyaçaô. Sc par^ ; que aífim como os

hòTjvera caridade, naõ eraô membros de hum corpo tê

ncceífiirias 'Lv/^ , nem pe- entre fi concórdia
,
porque

rias , nem prémios .-porque os anima hum fó eipirítos

eiia Ip aqutiU t^y Reai^q aífimos membros dcfíe cor-
' diz o Apqifelo ScifHiíTgo , a po myftico tçnhaõ , critre í|

qual coi^íigo^^tjta^ todas a& pcrfeytapaz, pprquecvvi-
vifica^
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vifica hutu fó cfpirito de a-

mor^quc fois vós, Amor
por eíTcncia entre o Padre,
«o Filho, com quem vi-

veis, & re/nais por feculos

defeculos. Amen.

D
II. PONTO.
Efta falta taô geral de

caridide procede ta-

bem haver no Mundo taõ

raro exercício das obras de

iDÍfericordia , aífim tempo-
raesjcomo efpirituaes.Quá-

tas vezes podemos repetir

1 Cor.
^^^^^^^^^ ^' P^'^'^- -^^^^^

ri. XI cfítru ^alttis tbriiísejl: liims

rebentão de fartos , outros

morrem de fome.Huns íuf-

tentaô grande numero de

civallòs, & cães , Sc paíTa-

^^^'^^' ros 5 (& jà houve tal, que fe

M74 . na5 contentava com menos
"• ^ que finco mil cães de caça

)

& outros naó tem para ta-

par a bocca dos filhinhos.

Huns cobrem de telas as

paredes ; outros tomàraõ

cobrir feu corpo de panno

groíTeyro. Quem ha, que

para fo acorrer o oi^faô,ou a

viuva , íe nao difculpe com
a falta de poíTcs: & fc no

mefmo tempo fe offerece

occafiaò de fazer híia oftcn-

nvttuaes^

taçaõ vã, naõ gafte dobráh
do , do que baítava para re-

mediar aquella neceíTi^a-

de ? Quem ha , <jue afíitn

como o Pródigo na í\n mi-
íeria fuípirava^Sc dizia; Oh
qiiãtos mercenários cm ca-

la de meu pay lhe íobcja

paó, & eu aqui pereço à fo-

me: áflim pelo contrario na
fui abundância fufpirc , k,

diga : Qíiantos a efta hora
nacafa de meu Pay ( ifto hc
no Mundo

,
que he híia cafa

de Deos nolTo Puy
) perece

à fome , & a mim nada me
falta ? Bem ouvimos dizer

das neceílidades
,
que paf-

íaõ os cattivos em poder de

infiéis, com perigo de fua

falvaça5,&: com tudo os co-

fres naô fe abrê^ fenaô pa-

ra lhes lançar mais dentro:

& tudo nos parece neccíTa*

rio para a confervaçaõ ho-

nefta do noffo eftado : & ao

fallar neftas matérias cha-

mamos meter efcrupulos

impertinentes. O certo he,

que ninguém fe lembra fe-

naô de fi : ou para o dizer

melhor 3 de fi he que fe naã
lembra; pois naõatfende a

que ha outra vida 5
para a

qual naô ha de levar fenaô

as
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as boas obras. por^jiie íè eftes por defcuy-

jà no perdoar íniurias, do perderão hum lenço , ou
cnfinar os ignorantes , orar qualquer outra coufa vil>

pelos vivos , & defuntos, & os rinhcm,ôc caftigaô : mas
as outras obras de caridade fe por hum peccado perde-

<rpirituaes,ainda o efqueci- raô a graça de Deos, naô fc

piento he mayor. S. Paulo falia na matéria. Jà os que

diíle a que o Sol fe naô pu* blafonaõ de zelofos da re-

zèíTe fobre a noíTa ira : ifto formação dos próximos,

hc.,qiie efta naô duraíTe nem conhecida eftà a falíidadc

hum dia inteyro. E ha ho- do ícu zelo^em que por cffa

jmem^que porque fe naõ po- caufa naó tiveraò ainda ne

de vingar quando naõ era meyá hora de Oraçaò , nem
homem,íenaô menirro , eftà chorarão diãte de Deos hua
cfpí-rando osannos^>& as làgryrna. Que alma pois,

forças para o fazer depois, que tiver húa levcfaiíca do

E mais que ifto he o fica- amor de Deos
,
pondo-fe a

remosodiòs como porhc- ponderar eftasmiferias^po-

rança,paffando de pays a fi- dera reprimir as lagrymas,

Ihos5&: netos 5 a pefar dô & fe nao defejarà fora de

que atinou a dizer hum taõ abominável Mudo
,
pa-

Ciccro. Ethnico : Non eftmortali'' recendòlhe que he hum in-

bus fêvenda ira tmmortalts: ferno pequeno, onde os ho-

fc o coração he mortal , naõ mens huns pára os outros

deve o ódio íer immortaí. faõ Demónios, come diz

O preccyto da correcção âquella fcntença : Homo ho-

frateirna,fenaô fora divino, mini diemon ? Ah Creador,

jà pudera cftar prefcrito cõ &Rcdcmptor do Mundo^
poíTe immemorial. Porque meu amabiliflimo Senhor

todos diflimulamos hus aos JESU Chrifto! Sedefcen-

outros as offenfas de Deos, dó vôs à terra feyto home,
& nosdeyxamos ir a pique converláftdo > & tratando

ao inferno. Até os pays in- com os homens , & lavan-

corrcm ncfta omiftaõ para dolhcs os pés, ôcdandolhcs

com ícus próprios filhos: voíTo Corpo, & Sãgue para

eo-
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co.nerem ;>& m^rrçado por

çlles eiD.híi.i .Cruz,:, aindi

aíliin niò íe acabou de plá-

tar em noíTos corações o

amor do próximo
; quem

ha de remediar cita iniicria?

A caridade fugio par^ o

Ceo,quehea íiia Pátria:

o

Mundo todo eRi fundado

cm malícia: & aílimç)' ha-

veis de achar quandp;VÍí-r

resajuigallo. E cntaõ vc-

faõ: Tunc videbunt"^ çov[\o

lhes fazeis aos Ímpios car-

go das obras de miíericor-

dia, que çntre finaôexçrei*

táraõ : gc tuJq o que nelles

faltar de miíericordia,acha-

rão em vÔ3(Ie rigorofajuf-

. Accrefce nima cfta rtiifc-

ria
,
que naó; faft defcpy-

diQ os homens de fermifc-

ricordioíos huàcom os ou-

tros, femõqueeíTe pouco

amor que lhes moítraó , hC;

ir»terefreyr%exterÍQç.j.& in?

conftante. He intereffeyro,

porque fempre leva os o-

Ihos cm confcguir algum

proveyto, cu efcifi&r ^Igu

dano próprio. He exterior,,

porque ordinariamente có-

íífte em palavras, ôc geflos,

& termos de urbanídade>.&,

Efptrituaes^

ni5 penetra ao coração, &;

neft;i parte bem fabemòs q
nos andamoj enganado hií^

aos outros. He inconftanté,

porq a qualquer leve cauía,

ou íb com a interpoíiçaõ de

lugar, & tempo , fc acabai

Emfim temos parte de bru-

tos, que fe feu dono os naò
vè,& trata com a maõ to-

dos os dias,logo fe tornaóà

íua naturefa bravia, & def^

conhecem até aícusb^fey-

tojTcs. Mas íe os homens até

de íeu Deos fc efquccc, por

cujo beneficio eftaõ vivcií-

do,ôc relpiraado, & de que

cfperaõ todo o bem : que

muyto fe efqucçaõ hus dos

outros ? Tiremos logo da-

qui élH concluíaò,que fup-

poilo q no Mundo ha tan*

tas chamadas amiíades : fc

emhua balança fiel fe pti-

zeíTe o que tem de verda-

deyra caridade , tirando fó-*

ra^as palavras de comprH
meto, as correfpondencias^

as efpcranças de conveniên-

cia própria, o temor de deCs

credito entre os homens^ ^
deíejo de côprazer as crea-:

turas, o alivio próprio no

trato familiar dos amigos,:

& outros mil aííeítos terre-:^

nos,
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nos, que em todas noffas aurttmignttumprobciliim^ut

obras fc miiluraõ; poderá locnpks fias: como poderá,

fer^que de cem libras do quem hc taõ pobre, com-
que parecia caridade do

próximo, naõ fique hua
onça, que naó íeja amor
próprio.

prarvos ouro para fer rico:

Daymo vos de graça , que

para o comprar naô tenho

cabedaes. Mas fim tenho,

Por tanto rogo- te, alma porque vôs mefmo,que por

minha, que o teu coração o huma parte me inculcais a

naõ cntrçgues fenaô aDeos,

nem confies que has de a-

char fidelidade fcnaõ nefte

Senhor. Faze quanto pu-

deres por travar com cUc

hua efíreyta amifade, aco-

Apoc.

3.18.

compra, por outra me dais

o preço. O preço de todos

os dons de voffa liberalida-

de,&. em efpecial do de voí-

fo amor , onde os mais fc

cncerraõ , he o íangue de

dindo a darlhc gofto em tu- meu Scntior JESU Chriflo.

do o que íoubcres que o Efte vos offercço como
receberá : & defte modo coufa para vôs muyto efli-

fundada no amor de Deos, mavel : & pelos feus merc-

íiinda que o naõ cuydes , te cimentos vos rogo,fe cffey-

acharàs amáte de teus pro- tue efta compra , & me deis

ximos
,
porque faõ delle a- hum taõ grande peio defte

mados. E cfta caridade, co- ouro de voíTo amor, que le-

mo bem fundada, fahirà cm vante todo meu coração a

obras fem jaílancia, nem
oftentâçaõ , nem cíperança

de retorno. Oh amantiíTi-

mo Senhor
, que por incli-

nação natural de vofla infi-

nita bondade a todos amais

& encheis de benêficios :

fc nos. perfuadis
,
que vos

compremos o ouro puro,

& fino de voíTa carida-

de ; Suadeo ttbt emtrt k mt

amarvos fobre todas as cou

fas , & por amor de vôs ao

próximo, como a mim mef*

mo.

III. PONTO.

NA meíma falta de ca-

ridade tem feu prin-

cipio, outra maldade ,
que

alé os mefmos que a cõmet-

tem,
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tcm^a eftrmhaõ : que hc fer tcai a tratar da falvaçaõ do
a virtude perfeguidn, & ca- próximo , ô< o Mundo lhes

lumniada. De quantos San- paga como quem he ? E os

tos celebra a Igreja Catho* quefugiaô para os ermos,

Iica5hum fó naô poderemos & vivos fc enterravaó nas

nomear
,
qie naô padcceíTe cavernas da terra, tratando

cfta miferia : porque hc fó com as feras , cuydamos
Máxima de, S.Paulo: Que por ventura que efcapàraõ

todos os que querem viver dos homens? Quantas ve-

piamcteemChrifto JESUS, zes là os foraõ bufcar , &
naô de padecer perfegui- quando mais naô podiaô,os

çaõ : Omms , qui píè volunt perfeguiaõ na fama ? Hou-

,j, vivere m Chrtft&JESUy ve atégora Religião algui,

perfecutionem patimtur. Que que nos feus principios naò
tormentos nao padecerão padcceffe muytas contradi-

Qs Martyres em poder dos ções ? Todo o que qucir

tyrannos, chegando a cru- convertcríea Deos, & fc-

i^ificallos a milhares no meí- guir o caminho da perfey-

mo chaô por naõ haver tã- çaõ, nao íête logo por proa

tas cruzes j <k chegando os contra fi o Mundo ? E qual-

próprios pays a entregar a quer fraquef3,ou impcrfey-

feus filhos , & os filhos a çaòjemquchu deftescahc,

ieus pays, comocõ Santa naò he logo publicada, &
Thecla u fou fua miy , & c5 accrefcentada ? E tudo ifto

Sáta Barbora,&: 5^ta Chri- donde naíce , íenaõ da falta

ftina feus próprios piys , & de caridade , miferia verdá-^

com Santa Luzia víuv« íeu deyramente digna de lagry-

filho Eucropio
?
Que traba- mas. Porque, que mayor

lhos naõ choverão fobre os defacino pode haver,do que

Santos Prelados , q qiiize- pêrfeguir,& deípreíar,&ti-

raõ defender a Igreja cõtra rar a vida o Mundo a huns

os hereaes r Que perigos, q homens ,
que faõ a luz do

Werias
, q amarguras naõ meímo Muqdo , & os que^o

bebem todos os MiíTioaa. ennobrccem,enfinaò,&cõ^

rios Evangélicos ,
que par- fcrvaÕ, os que aplacaõ a ira
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de Dcos merecida por fcus algum dia ha de acudir por

peccados. elles:&quc os impios laô

Mas as cauías difío faõ Anjos mãos, cu ininiflros

iruytodiverfas, porque os de Satanás , cooperadores

homens o fazem por huns da fua inveja5& fcberba,pa-

finsj&Deosopermitte por ra defíruir (como cm vaõ

outros; da parte do home, pretende ) o Reyno de

a caiifa de perfeguir a virtu Chrifto.

dcjhe a rcpreheníaô ao me- Da parte de Decs as cou-

nos tacitajCom que os pro- fas da fua permiífaõ fao

cedimentos do virtuofo ac- muy altas^^ racionaes:por-

cufaõ os do Ímpio : porque que nefle modo de provi-

a deíTemiclhança doscoftu- denciamoftra mais glorio-

mes lhes dà em rofto , & famentc a cfficacia da fua

faz mais notória,& inexcu- graça , & proteção 5 juflifi-

favel fua maldade, Enefta ca os ícus juízos para a-

fórma introduz o Sábio, quelledia grande; faz aos

fallando ospeccadorescon- bons mais perfeytos, imita-

tra o Jufto : Gravis ejl nobn dores de Chrifto ; funda-os

etiamad vtdendum^quomam cm humildade, a qual com
dtJjJmilis ejl altis vtía tllius: o favor das creaturas he ar-

Até a fua vifta (dizê elles) ríícada a corromperíe; def-

nos he moícfia, porque o te modo lhes troca naspc-
feu modo de viver he dei- nalidades defta vida , as que
femclhante dos outros. Ale haviaõ de padecer na outra;

difto,a pouca rcíiftencía, q & lhes purifica a intenção

noperfeguido achaõ, faz das fuás obras ;& lhes en-

^.ais lecencioías fuâs de- thefoura pela paciência

máfias. Porque os impios mais copioío premio. Oh
como íaô de coração bay- amantilTimo Deos , ôc fide-

xo,onde lhe cede, ahimof. liffimo^ Senhor 5 fe tantos.

traõ mais a fua crueldade; faõ os proveytos que a vír-

íem confiderarque os Juf- tudc tira de íer pcríeguida,

tos, fervem a hum Senhor, íguaim.ente devem vofíos

que à ley de bom Senhor :> ícrvos rendervos as graças

por
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por lhe dardes a virtude,

do qacpor lhes permittir-

desaperfcgiiiçaõ, Bcaven-

turados {iiò aquellcs com
quem vô> repartis a gloria

de voffo Unigénito Filho,

que he padecer innoccnte;

& por obrar bc , íbfrer ma-
les. Fazey-mejSenhor, dig-

no de me contardes nelíe

numero ; & day-me hum
coração txò amigo da voffa

Cruz
,
que hua tribulação

eftime por premio da outra,

- como fdzia voíTa ferva , ôc

Efpofa Tcrefa de JESUS:
& confirmayme com hum
cfpirito tao principal , que

poíTu com o voffo Apoiíolo

Riulo dizer, ou ao menos

defejar fentir , o q elle fen-

Ro;t^' tia, Sc dizia: Eftou certo,

jg^*
^* que nem a morte, nem a vi-

da, nem o Mundo, nem o

inferno, nem a tribulação,

nem creatura algúa me po-

derá feparar da caridade de

Chrillo,

Colhe daqui por fruto,

pôr em praxe aquelle con-

fclho do Efpirito Santo , q
E«cif. diz: Filho, hua vez refolu-
*•'•

to afervires a Deos, prépá-

raatuaalma para a tenta-

ção. E de nenhum modo

E/ptrittiãeSy
temas o poder do Mundo,
nem do inferno, porque to-

do cUe junto naô te pode

tocar em hum cabello , fco

meímo Senhor, a quem fer-

ves, lho naò promitte : & já

fabcs,quelhcnaõ dará eí-

ta licença , fenaô para teu

mayor bem^como jfe vio em
Job , em David , & outros

muytos.E lembra-te, que as

vitorias de Chrifto íe alcã-

çaõ, fedo os feus íervos vê-

cidos
,
profeffando maníi-

daõ, &humildade decora-

ção 7 com íinceridade de

pombas, & rendimento de

ouvelhas.Efte he o exempla

de noffo Salvador , cfte o

caminho da eternidade da

Gloria,eftas as armas da vir-

tude, & o efpirito , que ef-

taõ vertendo aquelles do-

ces mananciaes da Divina

bondade, íuas Chagas amo-

roías.

Rejumo dejla Mídataçao,

I. Ponto.

Por muytas rafies nos i.Con-

corri obrigação de amar ao ^^^

proicimo, L Pela femdhan^

çaquetemdeDeês» 11 Pela

qne
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^fue temos entre nos III, For^ ter guardado,

queDeosomanda. U^, Por- O mefmopajfa nas ohrãs ^
que vivamos no rnefmo grt- de mífnícoráia ejpiníuacs:

f^to da Igreja com a mefma porqm raro he o que yerdoà

,doutrma^ó- Sacrametos.é^c. de coração as mjm tas , raro o

^Bem feve logo quam culpa- que era pilo bem de [eu pro*

'Vtl he afdta de caridade^ Kimo , ou lhe dl correcção

que for ícdas e/ias obrigações fraterna. E dejie modo huns

fompe^ » ; /., -,;^,,*ts. t>i , i
*^'>í - ^os outr os nos nnpellimos ^pa^

2 • I^Jla falta de raridade ra o wftrno , & vamosjnfii'
.mfcem mpytos , á* p^JJimoi ficando a Chnjlo quando noí

tffeytos. L Innumeravcis pec- arguir , & ccndmar por nai

CádoSj que faí todos os que fe fermos mtfer teor dío/os,

comeíttm contra osfette Ma- O UL effeyto he^ queejfe
^

damentos do amor do proxi- pouco amor que temos huns
f^(f .Pôr ondefe houvera a- aos ouírosM 'nterejfiyró, e:^-

mor na terra ^ ejla parecera tenor pela major paríe^ &
hum Ceo. /íqut ptdirey ao mudável por qualquer caufa.

Efftrtto Áãto
y
que Vivifique^ Bom dcfengano para enlre-

€^ una todos os membros de garmoso coração fo a D(os:

fuá Igreja cem o efptriío > ^ & os que tjlo fazem , fao os

vinculo defeu amor. que amao a feu próximo /in*

U Ponto. cerameníe. Jqui pedtrey a

*. Con. V
•:' O // t^eyto dejla falta de Veos mf v nda o ourofino de

fi^« caridadt^h/nao exercitarmos feu amor , tfcrccendo em pre-

ás obras de mtftrtcordia , que ço dclle o òangue de Chrijlo, i con-

chanèAo tetKporaes : ó como IIL Ponto. ^*^'

tjiamos chtyos de amor pro- O lí^. efeyto deJla falta

frta^cadabuM trata fi defi, de caridade he y fer à virtude

Oh advirtamos
, que niffo ferfeguida j como a expenen^

rmfme mcílrcimos que (fie a- ctatem mojircdo em todos os

nwr propno he od\o verda- Santos^ & mofira Cáda dia^

deyro . pois for ^fte cammho nos oue fe cmertem a Deus^

perdemos o Go^á' o r/iereci- & Jcguem a perftyçaõ. Oh
tnentoy que nclle pudéramos glande defatino yppfgutr 4

I. Parte. Z ' Mun-
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Ijr^ B^erckmEfpiVitiiàeSy
Mundo aqiielles mcfmoi qut o ht pgrqut d^Jlê'mdô têm o JV-

^ tnmhrecem^^-confrvíid. nhor mayor glorta , & fesis

2 As califas dijh.fe ai con- fetVQS virtudt tnats fohda,
JideK^mosda parte dos per}€\ & premio mais copiofo. Por
g mdoresj, he porcjue a vida mdefe emmm ha efpthto.de-
hoados Jufhshe repreben^o vo pedirlhe por werceafua
ái luapi^ljhnt ; ^ como a- Cruz ,

à- por galardão de
quclles profefao humdàade^ minhas tribulações outras de
efiesfi lhe atrevem maisMas novo, & aparelharme para
Deos ha de acodir por /eus padecerjem ter medo ao Mm-
fervas } & então feraòjem do, nem a todo o inferno : por-
immigos confundidos. queferrdo manfo^ & humilde,

3 E fe as confideramos da vencerej*

pArte de Deos , que o permute,

MED1TAC,AÕ X.

Miferiade vivermos cercados de Demónios,
que noscencaó, &perreguem conti-

nuamente.

'Nón fjl nobis colluãatio adversus carnem^ ^fanguitíem :fed

adversas Príncipes^ ér Potejiates , adversus mundi Re-

ãores tenebrarum harnm, contra fpmtualia nequi-

na, in calefhbiis. Ephef.6. 1 2.

AM entendamos tros inimigos vifivcis : he

(dizo ApoítoloS. também contra os Princi-

PaiilojqueonoíTo pcs, & Potentados infer-

caíiiljCLo, & luta no terrey- naesj contra osGovcrnado-
ro deíh vida mortal , he fó- res das trevas defte Mundo;
mente contra a carne , &: cõtra os eípiritos malignos,

fanguc , òu quacíquer ou- que andaò no ar caliginofo

^^tó'- defte
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^fic Ceo interior,

Apoc.

8.11.

Luc.

8 íc.

Ma rei,

5-9-

1. PONTO,

c Oníidera pois em pri-

meyro lugar a verda-

de Çatholica ,
que ^qui íe

íuppòem: a fcibcr-^ que o

ma com a fcntença de muy
tos Santos Padres , U fagra*

^^^'J

dos Ex^pofirorcs 5 os quaes Crcg.

affirínaô que aílim Como
cada homem tem o feu An-

Nill.

Hcr-

mes.

]o Cuíiodio defíinado por '^[^^

Deos para o defender, aífim LaX
também tem o íeu Demo- & ai-

_ _ RR
j2omem,ainda que lhe pare- nio tentador, que anda ao^j^oj

-ça eftar fó, ou tratar , & cõ- feu lado , deftinado para ef- cc p.

niunicar fomente com as te officio por Lúcifer. Mas
JjJ'-j°"

naô he efle fó o que o tenta, Rayn.outras ercaturas vifiveisj

invifivclmcnte aada cerca-

do de feus inimigos,que faõ

os Demónios. Porque quâ-

& períegue yfenaõ iiiuytos, ^^^- ^

lobos

^

em
puíc.

âlCá-- de Ana.que como
teas, acodem huns aos uy- ^'^''?'.^-

dono principio do Mundo vos dos outros para íeaju- v,ta

foraô precipitados do Ceo, darem. Haymon diz, que p^^-^-»

muytos ficàraó no ar, na aíTim como na refle do Sõls Po-

figoa,& na terra , 5c outros vemos tudo cheyo de àtò- í^i^"-

bayxando às profundefas, mos, aílim eflàoar cheyo
^^^^^i]

porpermlíTao Divina fobc de Demónios. E ale,us Va eJibd-

íi^eftc Mundo para exerci-

tar fuás maldades.^; E por

fíTo o Apoíiolo lhe chama
governadores deftc feculo,

& maliciasefpirituaes,ou

invifivcis, que andao por
cftc ar tenebrofo.E faõ tan-

tos, que na Efcritura íe co-

parão à tcrceyra parte das bub, que quer dizer Princi-

efirellas. Sódehuma alma pc das mofcas; porque ef-

^ como lem^^s no Evange- tes malignos efpíriroíiíc pa-

lho) expdlio Chriflo Sal- recém com ellâSy^ntóííÓiiia

vador noffo mais de féis immundifcía, impôrtutii9a-

milhares. O que fe confir- de^ & íede de fangue 3 n^^s

2 ij twim

rôcs illuftres de Deos os '''j.^^;*;

v.ira5,jàem forma deex.er dctia.

eitos em marcha, já como ^^ ^^^

enxames de abelhas , ou át ticnc

moícas zunindo ao redor"* *^*

das almas.: por onde com
mayta prí^priedade ofea
mayoral íe ichama ' Bedzc2
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gy^ Exercicios
tambcmnaniu!tidaõy& na
infoiençia com que cm to-

à^f^ lugar entraô ,, & nos
pcríeguem^a rua, na Igre-

ja, no apofento,na cama,na
meia, n^^ altar,em qualquer

tenupo, & oçcupaçaõ que
nos aphejBíQS. :rur rnxlmi >

o , Donde poíTj colher por
fi*uto o conhecimento das

ícguintes verdades. Pri-

meyrarquamedganadoy &
vendido anda, o homem

^ q
tmi tem abertos os oihos da
alma ; 5c lhe parece que eP
te Mundo he húa caía de
prazer para paííar alegre-

menteos dias da vida: &
nem fabe obfervar a tenta-

ção, nem o tentador , nem
efcarmentar de hua queda
para outra: íenaô^que aííim

às cegas vay para onde íeus

inimigos lhe affopraõ , fem
faber quem o leva y nem oc-

cuparo íeu cuydado mais

q neftas coufas matcriaes,

qiiç percebe pelos fentidos.>

Oh que vida efta para hum
homem racional, & Catho-

lico , que todas ílias acções

deve dirigir para o fim da

vida eterno,

Segunda vcrdadc.Quan-

do hum homem fe detcr-

EfplritíLieSj

mina a commettcr hu pcc-
cado mortal : como íe eíia-

raõ feu^inimigòs rfndo , 6c

fazendo mofa dellc ? Cõ q
tropel,ôc alvoroço entrarão
na alma, como em ca fa fua^

alegrando-íe com a fua mi^
feria

j ícda^ndo ft hun$ a<KJ

outuos os parabéns da vitro-

ria? Oh tu, quem quer que
efías regras vás- lendo, ou
ouves lerykmbra-tequãtas

vezes te aconteceu efta def*

graça: & tem por certo,quc

lecom os olhos corporaes

viras taô laftimofo efpeda-
culo 5 os dias ajuntaras com
asnoytesem chorara igno*

rancia, & a miíeria dos que
naó põem mais reparo em
conícntir em hum pecca-

do mortal do que cm beber

hum púcaro de agoa.

Terceyra verdade.Quam
bom confelho hc o que daõ
alguns Meftres de efpirito,

inculcando por remédio

contra o peccado , naõ fó o
and irmos em prefença de

Deos ; fenaõ tãbem em pre-

fença do Demónio. Porque

aííim como o prefo , a quem
oJuiz mandou pôr á vifta

hum Continuo,naõ fe atre-

ve a fallar palavra , nem a
. fa-



Exercim^U^^^^^ ^úfenaí ia vida. 3 yj
faiscr acçaó ^

â'c que;" cflc fa- baíilifcos , & pifaiey com
ça prova p,;ira » accufar.-ai- xninhas plantas os leões , &
fim também o homem que ferpentes , & vos melivra-

confiderár que ao íeu lado .reis, porque einvôs ponho

anda continuamente a feu minha efpçrança: vos fereis

accufador , differente çir- o meu amparo r poí*que co-

cunípecçaõ terá em todas nheço, ScconfeíTo ovoffo

fuás obras. Chríftaô, oras? nome,

Vè qucapar de ti aflifle o

Demónio para tecqqtar as H- PO NTQ<^
.,^^^

diftracçóes.Converias? Le- t3C7Í1
bra-te q eftà à cfcuta o De- /^ Onfideracm jfcgundq

monio para repararte nas V_^ lugar
,
quarn grande

palavras. Trabalhas ? Sabe, miferia feja para hua alma,

que o Demónio te fa2 fin- que bem a íabe avaliar, côC
jtineílaparao;bfervaroste- tarlbc que anda entre lé-

us dcfeytos. Vigia pois em gipcs de Demonios,que to-

toda a hora j pois a toda a dos procuraô fua perdição,

hora es vigiado. E efta píi- Para melhor o ponderares,,

rçcefer a admoeftaçaõ do imagina- te huas vezes co-,

Àpoftolo S. Pedro, quando mo Daniel fechado no lago

pos bradou , dizendo : Ir- dos leões : 5c vè como fe a-

niãos,vigiay,<kandiy muy- çharia o Profeta naquella

to fobre vos, por;que vofto hprrivel eftancia,fe a lua fé,

adv^erfario o Diabo anda 3c innocencia , ^aprotec-
rodeando como Leaõ fa- ça5 Divina lhe naõ íeguraf-

minto , bufcando occafiaõ íem o coração? Defta íeme-

para tragarvos.Oh Senhor, Ihança ufou Deos N.S.com
etn cuja protecção fó con- fua fiel íerva S Maria Mag-.

fio , naõ entregueis as bei- dalena de Pazzi, dizcdolhe:

tas feras as almas dos que que entraíTe no lago dos.

vos confeíTaõ. E fe vòs fo- leões infernaes, & a fez anr,

res da minha parte,qucprç- dar cercada de tentadores

valecerà corra mim? Anda- molefliffimos por efpaço de

fey feguro fobre aípides, & finco annos. Outras vezes.

...
;
L Parte, Z1ij íma;^



^'5^ ' Exercims Bfpirh
imigina-íc como Farrò

,
que tf todi hora maquinaõ

qando vio rodo feu palácio, traições para perdeí^te- Na
mcfa, & ieyto cuberto de verdade naõ fey como te-

rás , & afquerofas fa vandi- mos tanta affcyçaò a cflc

jas
: & foy tanra fua afflic- mifcravel Muridò, poi* nos

çaõ
, que togo fe humilhou cotifta qiie hè habitação de

a Moyféi , rogando-Ihe ai- DémonitDS, que andaõ corf-

cançaíTe de Deos, que o tínuamente fazendo b mal
li vraíTc de taõ molefía pra- que podem 5 & cõ tudo nds
ga- Outras, como hum cat- pagamos tanto de fua appa-
tivo em terra de . barbaras, rente fermofurd,que nuncsi

& inhumanas gentes / qiíe fahimos dclle por vontade,

naõ tem rafto de piedade, Ah vida mortal, habita-

ouamordoproximo, antes çaõ terrena, & profundo
Ifte tem jugada a vida,& lha vaile dé miferíaV! Mal fey

pi'ocurk6 tirar por inftátes; eu agora poriderallas, pdr^

Sabe pois, alma minha
,
que que bua delias he a ccguej^-

naòhe mais favorável do racomqueeícaííamcte vc-

q irto,a tua forte em quan- jo as outras.Aquellas almas
,í'ò vívès nefterMundo : jpdr- bemaventúradas, q tzentas

que eiíe he verdadeyramc- jà defté penofo cattivey-

te o lago de ferociíTinios romoraóna mefma região

leões infernaes , de cujas que os Anjos; fe pena algua

RUlias ern tanto haõ es prc- fora' cómpoffiver com o féii

â-, cm quihto a' protecção cftâdo > fcm duvida a tive-

Divina lho naõ pcrrhitte: raõ muyto grande dever

eÍTC o Egypto onde os De- quanto padecemos nefíé

monioscomo favãdijas af~ Mundo. Mas o que agora

querofas tudo inficionaò, me importa, para naõ prc-

& ou comas, ou durmas, ou cipitarmc em outro peyòr

defcãces, ou trabalhes, fem eftado , he executar o con-
.

^^

pre te acometem: efte o cat- felhò, q^o Apoftolo apón- ^
*

tiveyro onde eftes bárbaros tou no mefmo lugar cm q
inimigos nenhu^. Icy fabem fallou de{\a luta, que traze-

guardar de piedade, fcnaõ mos com os DemopioF.Por



tanto (cH:^ ellc ) cmguvm mente cík negócio f Refo-

com a; verdade , V€j)íi-vcí3 luç.aô : fct-te nos ouvidos,

com oarnezda jurtiça, crri' & te penetre o coração «at

braçay o efcudo da Fé , eín queiia voz de teu Salvador^

que.poíTais rebater as lan- q di:^.: O Reyno dos Ccos

ças de fogo dcfte malvado leva-fe por força , & Os a'e-

inimigo : pondç o capacete tados faô os que o arreba*

dacfperançadafalvaçaõ,& taõ: Regnum Calorumvm Ma*,

pegay da efpada do cípirito pautar ^ & vtoleníi rapmnt ^*^ "'

das palavras de Deos : & tlM.
ívigiay em Oraçaô côtinua-^

rogando a Deos cada huiri • IIL'^EDrNiI O-
por Í!,&: por feus próximos. oú.m scí ,0'íV3ín*nl[

Quem eítas palavras, naô as ^^ Oníidera em terccyr

entende ditas por íi- cm.ef- v^ ro,&ultimo lugar.cof

pecial,para fe.applicar a fá-- mo Deos.N. S. cuja miferib

Ecr © que cncomcndaf?, vi- cordiafe exercita çm reme-^

ve em manifefto rifco de diar noffas' mifcrias , í:om-

fua falvaçaô: porque a ten- penfou cfta prefente,de que

taçaò fervc,o. inimigo aper- tratamos, com três admira-

ta^ à carne he traidora , 5c a veis benefícios de íua graça,

vida fugitiva , & a Deo5 . O primeyro fay Qprprr

ninguém lhe ha de pedir veyto grande, q áe íermofe

conta das permiíTões .de fua tentados, & pcrícguidos do
aita Providencia^. jOíi ad- Demónio , ordenou nos re-

verte bem Catholico, qtíe^ fultaíTc. Porque a tentação,

luta naõ he menos que çomi fe delia fabemos uftr como
Demónios , inimigos dcfef- con vèm,he húa arvore car-

perados, aftutifíimos, perti- regada de frutos medici-

nazes , & innumeraveis. A naes, ainda que amargbíbs.

contenda he fobre Ihega- Aviva a Fé, como o vento

nhares as cadeyras do Ceo; ao fogo: levanta a cfperan-

fobre teresjou naõ teres vi- cá, como o pcfo à palmey-^

da eterna. E dormes ? E ra : arreyga a humildade,

dcfcanças ? E tomas leve. como as geadas à arvore : ôc

Z iiij pro-
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y

prova a noflTai fidelidadc,co. de Deos , ntío havia ncftè

moo fogo ao ouro. A ten- Mundo efíado mais para
taçaõ fíòs apreffa no cami- defejar, do que fer tentado,

nho da virtude , como a ef- E por iffo Ghrifto S. N. nos
porá ao bruto : a tentação cníínou a pedir nò Padre
nos dà a conhecer noffas noffo , naô ^^^ue qao pade-
faltas , como as perguntas çâmos tentâijaõ, lenaõ, que

.lí' docxamcdcfcobrê a igno- nos naô deyxe cair nella.
'

' rancia: & torna o noffo co- Ah efpiri tos tentadores

raçaô compaífivo para com por officio ! Que como do
05 próximos 3 como o que Ceo cahiftes na terra, & nô
foy enfermo' , fabe fer en- inferno , naõ podeis fofrcr

fermeyro. Se da boa gucr- que alguém da terra fubá

ra fe faz a boa paz , da ten- ao Ceo: por certo naõ era a

taçaõ íc gera a liberdade de terra o voffo lugar,fena6 as

efpiritOjSc fcnhorio de nof- alturas : dizey-me como o
fas payxòesrfe as feridas no dcfamparalks , trocando-

o

foldadoadiantaôo feu def* por habitação ta5 inferior?

pacho, as tentações em hua Pois and^y agora livremé-

alma lhe accrefcétaò os me- te, negociadores da malda*

recimentos , & premio dei- de , & cercay : a rcdondeíá

\c^ : fe a fortaíeía do efcu- da terrajtentay,& perfegui,

do fe moftra na bravefa dos & acpmetey cm quanto vos

golpes, nas tentações fe a- dura a Licença. Mas Jcm-

credita a cfficacia da graça bre vos,quc íem vòs o prc-

de Deos. E finalmente a têderdes, trabalhais na glo-

tentaçaõ confunde mais a riadeDeQs,nafalvaçaõdos

noffos inimigos ; porque fe efcolhidos, & na voífa pro-

degollaõ com a fua própria pria confufaõ. Porque ha de

efpada, como David ao Gi- vir aquelle tremendo dia,

gante; & nos promovem a em que aquelle Senhor, a

íalvaçaõ pelo mefmo cami- quem vòs também na terra

nho q pertcndiaõ eftorval- tcntaftcs,& pcríeguifles,ha

la. E portanto , fcnaô fora de julgar o Mundo por fo-

o perigo de cair em offcnfa go : h cntag ícrà evacuado,



Exewcia IL Dm miferlm da viáa. 3 Si

& desfeytó todo voíTo po- dos à fuggeftaõ do inimigo,

derio, ^fcreisfubjugados & os feches às infpiraçõcs

com amarras de fogo
,
para do Anjo. Porque Deos de

vos naõ moverdes de hum tal forte fuflcnta a natureía

lugar em quanta Deos for frágil, que naõ confírange a

Deos. E neíTe meímo dia vontade livre. Oh Anjo
os voíTos períeguidos fubi- Santo da minha guardi , &
ráõ a encher as ruinas das Conducflor fiel de minha
cadeyras q,U6 .perdeftes , cã- incerta peregrinação : aqui

tando cm fcu triunfo : Ec. tendes cfte puUipo
,
que fe

áito feja Deosvqué foy fer- o naõ levareis pela maõ, ti-

vidodarnos afalvaçaõ por vera jàcahido no inferno.

M maõ de noíTos mayores ini- Pegaymc delia fortemente,

ír ^ "^igos: Saltitem ex tmmicis ainda que eu forceje porti^

mjinsj é- de manu omnttim i*alla. Se for tentado 5 dcfen-

quiodenmt nos, dey-me; fe peccar, alcaçay-

O ícgundò beneficio foy me de Deos o pçrdao , ác

acompanhia,& guarda dos tornayme a redufir ao ca-

Santos Anjos, que por or- minho. Ifto vos rccomendaf

dem Divina aíEftem a noíTo o amor daquelie foberano

ladoiíç como valentes da Rey voíTo, &:mcu, Chriflo

guardoç Real defendem o JESUS,que hepedraan-
leyto de Salamaõ, que he a ^ular onde fe ajunta a Igrc-

alma , dos temores nodur- ja dos Anjos, & dós hònxs:
nos,quefaõ aginvaíões do cuja hetoda a gloria para

Demónio. Naõ tens que femprc.

defconfolarte, alma minha, O terccyro beneficio he

por. andares entre Demo- â prcfença Real , & myíte-.

nios, pois andas também riofada PçíToa de Chriíio

1 entre Anjos: & íe fiquelles no Santi/Fimo Sacramento
maquinaõ tua deftruiçaõ, doAltar. Naôha naçaõ taõ

muyto maisíolicitQÔ eftes nobre, & taõ favorecida do
o teu bem. A defgraça eí. Altiffimo, quetnõpertodc;
tara fomente , cm que por fi tenha a ku Deos,'COíTro

teu livre querer des ouvi- os Ficis! tt^m ao fcu JESUS
cx-
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cxpofto tantas vezes nos

thronos
,
preíeote cada dia

oos Altares
^
guardado a to-

da a hora debay>ío rfa fua

chave nos Sacrários 5 Sc o

que nais hc , entranhado

coinqoíco meímo quindo
commungamos. Eftafeilci-

dack lograó os ííihos da

•Igreja Catholica, & em ef-

pecial os Ecclefiafticos, &
Reiigiofos, que tem a Deos
na vifinhança , ouquaíifaò

companheyros feus de por-

ias a dentro: ôc podem a

qualquer tempo , &a pou-

cos paffos entrar em fua ca-

ía , & eftaríe laricas horas

em viíita, deíabafando fuás

qucyxas com quem as fa-

be melhor que elles , 6c as

pode , & quer remediar be-

nignamente. Oh Amado de

minha alma, que ainda de-

pois de aiifente ,
quizeftes

fazerme companhia, ôc naô

vos fofreu o coração naõ

eftardes VÒs onde quer q ef-

tiveíTetn almas que filvaf-

feis : raíaó hs,que jàcef^

íem minhas queyxas na pe-

regrinação defte Mundo 5

pois bem fe póie accytar o

trabalho do caminho â tro-'

code levar com.iga âdocc

E/pirituaeSfV^ /\
companhia de tal Perdgtí-

no : k naò importa que os

Leões cerquem bufcádo as

ovelhas, fc no apriCco eftà

hum Cordcyro, que até pa-

recendo morto os afugeta.

Refumodejla Meditação,

I. Ponto.

Andamos mfie Mundo ro- i.con;

deados de tnnumeraveis , & fi^^-

invi/iveis inimigos , quefaS

os Demmtos, quefobre a ter^

rafiihàe ,& do infernoJahc

com per mijjni Dtvma
Donde virey em conheci- 2

mento dejias três verdades.

L Gjuam cegamente vivem

os que fegumdo feti appetife,

tâo defcuydados andai , como

fe ninguém lhes fizera guer-

ra.

II. giuantaalegriatomâo ^

efles malignos efpiritos dêfa»

zerpeccar hita alm<í : & o fj*

trago (juefaraó entrando nel*

U,
III. giuamutil documento 4

he para evitar peccadoSy ad-

verttr,que meta accufadores

me efiao vendo, Porey minha

cofifiança em Dtos, para ven-

cer íuas tentações.

Il.Porv-



Exeràm 11 Das nuferias âa vtâa. 563
li- Ponto. ' Ci»r/i 01 muyíos , & grandes

A miferta deliepenfjofjlà- froveyios que da tentaçao ms

do de andarmos mire Demo- rejultao : porque ejta faz
fitos

^
ponderarey por hua de nefcer em nos todas as vir-

ires femelhanfas.I. Imagí- tud<Sy é^junsamcnte o pre^

nandõcJicMimdoferhíimtã' wio delias ^& a confffao do

go de Leões IL Ser hum E- Demonio\ que [em querer y^ia-

gypto cuberto de favandtjas judaafalvarnos,

ájqt4ercfas, 111. Str hum caí - 11. Com agtiarda dos San*

ttveyro entre gentes barba- tos Anjos , e/pccialmtnte fe

ras. fazemos da mffa parte , tf r^y-

A' vijia do que me refelve- tandofuas wfptraçoes. Pedt-

ny a pegar das armas da Fe\ rey ao meu Anjo , me nao lar-

EJperançãi érmatsvtrtu- gtie nunca dajua mao,

dei , & da Orafao frequente //A Com a prcfença real

parapdeyjar com meus: ad- de Chriflo S^ N.na Eucha*

imfanGS j
peis tanto metm" nflta, da qualpodem os Fieis^

porta 'vcncellos, é^em efpecial os Sacerdotes

^

III. Ponto. &Reltgi»fõi,gozarioajre'

Com três heneficios com- quencta que qmzerem. Mer^
penfou Deos ^ & fez tokra- ce pela qual devo renderlhe

vel amiferta defieejiado. L tnfimtasgraças.

íV

MEDITAC,AO XI.

Mifer ia da brevidade da vida humana.

Breves dtes homims funt. Job. 14.5.

Duração da vida, q dades entre íi diffcí ctes, ca-

os mortacs , naõ dahiia dascjuáe^ afazrriais

fey, fe diga lograõ, brevc.^í miferave). Porque
fe padece nefte fcculò , teni fe bem a coníidcríinos , he

íette cõdições , ou proprie- juntaiDcnte Finita 5 Incer-

ta,
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^ta^Suçccíriva, Vgíoz, Alu-

adaveí », .Pefccflivel , &; Sai-

Íual,ifto hecatti va dos fen-

. tidos , 5c por ifo mal apro-

vcytuli.. Ei^ih: a m:iteria

^àii c5íiicraç6çs,repartidas

pelos feguintes pontos.

A
I. PONTO.

Primeyra côdiçaõ da

duração da noffavi-

.
da , he fcr Emta , demarca-
da com certos limites , ou

\ taxada com o numero pre-
' fixo dos dias, que Deos de-

terminou. E fe he finita,

claro eílà que he breve:

porque fò as coufas eter-

nas íaõ na verdade grades,

conforme o Axioma de S.

Auz' in Agoftinho : Omnis res ,
qií^

piai n ^ ;^^^ fj^i^gf i&r^t;/í efl. O /-

tdnci annos, C€m annos, cc-

to ôc vinte aano5, he a vidt,

que os ho "n"n5 clvamiõ lar-

ga 6c ainda prodigioía. En-

ganió-fe, porque effesan-

no3 em paffarídojà faó pou-

cos, & cUcs nao podiaô fer

mais em qainto futuros

dj qnz (xQ depois de paf-

fa.loi. Mayt^s mais viveu

Job^ pois ainia depois do

feus trabalhos durou cento

EfpirUuaeSy ;^

òc quarenta ànnos: & com
tudo íequcyxou, dizendo:

Que a pouquidade de fcus

dias fe acabar ia brevemen-

te : Pantítas dterum meorum

finietur brevi: porq o mef-

rao hc terem os dias fim:

hmetnr^ do que ferem pou-
'

cos : Pducitas dierum m^o*

rum, Sc como os antigos

Patriarcas,viveras nove.cc-

tos annos, tem por certo
, q

em chegando ao fiiTa dellcs,

te parçceria5 taó poucos,

como os q agora vives: por-

que como os mais, & os

menos todos tem fim , em
chegando ao fim, todos pa-

recem iguaes : Initr enmyqui i„ ^^j.

decem vixtt arinos i
ó' ^«w, caph.

^ut millt ( diffe S. Jerony. ^^^
mo

) pofiquam idem viía fi- Hdida-

w/í advmertt , & nrecufa-
^""*-

bdis mortts necejjitas , íranf^

40vn omne tantmidem ejl.

Earaíaô dlftohe ,
porque

a duração da vida mede-fc

pela capacidade do viven-

te: & como o homem hc

capaz de viver eternamen-

te, & naô havia de ver a ca-

ra da morte , fcnaó viffe a

do peccado ; daqui naíce, q
a qualquer hor^ que venha

a morte , fcmprc vem cedo:

por-



Exercício 11. Das mt/crioê da vida. g^f^ •
porque vem para quem naõ fos

, que eftelidendo os ój^

havia de vir , fccllc a naô lhos pelos efpaços de vo(& •

chamara. • ' < circufcrencla^cftaôfeguros'

Sc queres pois emendar de já maisacharlhe o fim!

tila condição da vida fcr li- A fegunda condição hc

mi tada , vive de modo ,
que fcr Incerta : porque ainda,

o fim delia fc continue com dentro deftcs limites
,
que

o principio da eterna : por- diffemos, naõ tem fegura a

quedeftemodoa tua vida fua duração, fenaôfugey ta

naõ fe acaba, antes fe me- a tantas contingcncias^quã--^

Ihora,& perpetua. Colhe tos inftantes a compõem. E
daqui por fruto naõ defe- por efta parte ainda hema-
jar vida larga, pois naõ a is breve : porque jornada

havendo na verdade, vens a q qualquer paíTo do cami-

dcfcjar a hum impoflivel, & nho pode fcr o ultimo , naõ
por tarde que a morte vc- hc grande jornada : & dia*

nha,te parecerá que baldou

.

que em toda a hora fcm alí^

osteus defejos. A vida, que gum milagre pode pôr íc ò^

verdadeiramente hc gran- Sol, naõ he grande dia. Af-

de, hc a eterna : & nefta de- fim como o Mercador
,
que

vcs por o teu dcfejo, & pê * tem toda fua fazenda fobrc

íamento , como punha Da- os perigos do mar , naô fe-

vid quando diíTc : Cegitávi pôde chamar rico, porquG'*

dtes anti(juos , e^ annos ater- íaõ bens, que mais parecem

ncs in menti hahut : Os dias das ondas,&: dos ventos, do
antigos foraõ o emprego que de feu próprio dono:

do meu cuydado , & os án- aífim o homem^que de humr
nos eternos a matéria da para outro inftante pode?

minha meditação. Oh an- naõ fcr liomcm , naõ devei

nosetcrnos,annosqíois hu chamar grande a fua vida:»

fó dia, mas dia , que faõ in- fobpena dcDcos Ihé chamar
finitos annos ! Oh idade in- ncfcio : como lemos no
tcrminavel dos que habitaõ Evangelho , que chamou
na terra dos vivos I Quem aquclle rico, q fc fazia com;

fora já hum dcíTes vcnturo: largos annos de vida, tcndó>

apar
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jipar de fi a morte : Stulte^ como he^nao podemos pot
hac nfíUe repeíent animam íuirmaisqoinliátepreíen-
tuam : Ncfcio , efla noytc te

,
porq o paíTado jà o per-*

morrerás
5 porque quem demos, & o futuro ainda o

imagipa fcr a vida largaria- naó adquirimos : com efta

bcndo que he inccrtajO feu difFcrença de mais a mais 5 q
non^c mais próprio he o de o futuro adquirirfc he con- •

xiefcio. tingenre; & o paflTado reco-*^.

Mas oh laflima
,
que o brarfe, he impoíTivcl. E vi-

mime^ deftcs nelcios he da,qdedous inftantcs fcus
infinito

! Vè bem; naõ fejas juntos nao pode o home fer

tfi huiT^ delles.. Naô te ale- dono, q mais breve pódC'
grcs vãmente no verdor da

'

confidcraríe? Donde entcn*?
primavera de teus annos: deràs^qatua duração tan-
ricm concebas grandes ef- to lhes podes chamar morte
perãças, & pertençô©s, cuy- continuada^como vida fuc^

.

dando que te reftaõgran- cefriva: porque os rnefmos.
dcs prazos de vida. Hoje inftantes&diasdavida^hfis:*

vive,como fe hoje nao hou- faô morte dos outros,<k pa-

veras de viver : hoje confi- ra começar a íer o íeguintc^

dera q começas o caminho bc força que deyxe de íer o

da virtude)& hoje que o a- precedente:& para nafcer o-

cabas : hoje rcfpondc ás dia de á manhã, q pareça' o-

inípirações Divinas : hoje dia de hoje, com*o para oaí--

deyxa ajuftadas com Deos cero dia de hoje, que pere-

as contas de tua confciea- ceffe o de hontc. De forte,

cia : porque hoje podes c<i)- q ejfta porçaô^ dè «vida :,
que ^

meçar odia eterno , ou ac-- DcosnDs c&ccdeu,íobr£ fér

terna noyte ^í-de tua falva- finita,ôc contingente , nem-

çaõ V Q^i condenação jufta. he a mefma vida,Dé he pura

A terceyra condição da vida. Naõ he a mefma vida,

vida he íçxSuaf/líva^^ouíim- porque o inftahtc de agora^

xivel ,& iflo cíTencialmuce. ôc o inftante de depois faò
'

De toda a íua duração: ain-. diverfos , & naõ pódemef-

díiaífijTilunitada,.&;Jacej:ta tar juntos ; naõ he pura vi-

nqr* da,



ExerckfolhDai
da, porque vay interrom-

pida com tantas partes de

morte^quantas íaò os infla-

res que vão parecendo : c5

que o mifcravel homem ne-

ceffariamcnte vay tragado

a morte com as meímas ref-

pirações, em que vay bêbe-

do a vida. Sejaò exemplos

o do lume da vela, & o da

agoa do rio
,
que nem he o

meímolume, ôc a meíma
íigoajnem puro lume,&: pu-

ra agoa : naõ he o meímo
lume,& a mefma agoa, por-

que diverfa fempre he a ce-

ra que fe acende , ôc a agoa

que corre : nem he puro lu-

me, & pura agoa
,
porque

aquelle fe miftura c6 o íu-

mo,& eft 1 com a terra. Tal

he o lume da noffa vida , &
a corrente dos noíTos dias,

milturados com o fumo da

vaidade, & coma terra do
noffo íer mortal , & defc-

aivel.

O remédio contra efta

mi feria naõ heoutro,fenaó

empregar os inftantes da
vida fucceíTiva em obras de

merecimento permanente:

porque fe o tempo eíTen-

cialmente paíla , a virtude

neceílariamcte permaâcce.

mi/erias da vida. 3 6j
Fizcfte nefte momento liu

fido de amor de Deos? O
momento já !á vay , o amor
de Deos fica- te refervado e-

ternamête. Tivefte hua ho-

ra de Oraçaõ PA hora aca-

bou,porque era hora : a O-
raçaô naõ, porque íubio ao

throno de Deos, cjeíJàcoI-

locado fobre os tempos. Jc*

juafte hontem ? Dize-mc
aonde eftá eíTe dia : que eu

te direy aonde eftá o me-

recimento deíTa abffinccia:

Non tranfeunt opera nrftra^

tU vtdmtuY : ( diíTe S. Ber-

nardo
) ^^á temporalta qn^'

quâf veluti^ícrnitaíis fimi"

na jaciuníur. Muyco pelo

contrario he nas obras illi-

citas,ou indifFerentes : por-

que eftas taõ caducas fa5

como o tempo em que as

fizcfte. Se foíle ao convi-

te,aojogo, ou á comedia:

lá vay o dia, &cóm o dia

lá vaô também a come-

dia, ojogo, & o convite: &
íe fica daqui algua ccufa,

heopeccado, com o pcfar

de havellocommettido,& a'

obrigação de penar por el-

le, ou temporal, ou eterna-

mete.Oh ditofososquc fa-'

bem emente o' íucttilmf

dos
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dos tempos , com o perdii- porque as Efcrltturas fan-

ravel das boas obras ! Que tas naò acabaô de achar
^llim como ao noffo corpo exemplos com q affemclhar
íiiortal eíiá unida a alma efta ligeyrcfa. Porgue em
immdrtal ; aífim ao tempo hua parte a compáraô ;^o

caduco anda vinculado o correyo da pofta : /J/f 5 w^í ^^^-^^í

merecimento, eterno. As vetoaores fuerimt cu^fore/^'
obras íaõ a alma dos dÍ3s:&; Em outra aos vapores . &
affim como perece fó o cor- nuvens afugctàdos com os

po,,& a alma fica : aílim ^ca- rayos do Sol : Tranfihtt vt* saf .1.1

baô fó os dias, mas as obras ta tirjlra íanquam víftigtitm

íícaô para fempre, nubis , & ficut mbiila dtjfolt

velíiTi qvafiigâtã eji a tâdiis

II. PONTO, Soliu Em outra á corrente

de agoas, deípcnhâdo-íe fo-

A Quarta condição da brc a terra.^f/^/ âqua dtla^ ^' R^g^

vida humana , he fer hmur in Urram. Em outra j
*^' *^*

Vdoz^bi arrebatada. Pude- á fctta facodida do arco ^ á
ra fer fucceíTiva , porem ave cortando os ventos , á
mais vagaroíai como a ve- nao arando os mares v& lo-

la lê gafta,& o rio corre c6 go fe acere fcônrar^y/í" & nos
^^^*

mais, ou menos preíTa. Mas naii-^ continuo deíivtmus (Jfe:

ay mortaesIQuç naô faô af- alIim nos os mortaes apenas

fim os noíTos dias : o fcu ca- naícidos5lQgo deyxàmos de
minhar hc defpenharfe : to- ícr. E para o dizermos com
do he a2:as o tempo , ôc de S.Paulo em húa palavra; to-

pura Jigeyreía no movcrfe, da a noffa duração parccç

parece que íe naô moverco- hum fó momento : Id qtiod i. cc
mo a roda, quanto mais inpriefeníie/tjWOfneniamum^^^'^^

veloz anda fobre o íeu ey- ç/? ; & fe o naõ fentimos, hc

xo , tanto m is quieta nos porque nòs vamos fobrc as

parece : porque he tanta a mcfmas azas do tcmp3 , &
fuapreíía,qucnaôadmittG tanto paíTamos como cllc:

o ftrguimcnto , & obferva- que feefliveramos livres dái

jaõ da noffa vifta. Eif aqui fua jUrifdijaô > & colloca-

dos
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dbs jâ na eternidade : entaõ rofa de forte

,
que fe veja q

pudéramos conhecer fua li- mais vives cm Deos, que he

geyrefa. E a rafaò de tudo a mefma immobilidadc , do
o fobrcdito he ; porque que nolep0 5queheomeC-
pa(íandoavidaiurtantepor mo movimento. Procede

inftante^íem fe meter entre qual o navegante
,
que ain-

hum , & outro parte algua; da que os ventos , ou mares

& fendo cada inftante a corraõ ,eilc dentro da em-

mais breve^ôc apreíTada du- barcaçaõ eítá quieto , Sc

raçaõ, que pode fer : bem fc guarda o mefmo teor em
vè,que vida que toda hc fuás acções. Eadvertejque

inftantes , toda he prcíTa, 6c eíte defcanço do coração

todi movimento. naõ encontra a diligencia.

Daqui verás quam ma- antes a ajuda, &: faz a dura-

nifeftamente te enganavas, çaõ da vida mais rendofa.

quâdo bufcavas etri que en- A quinta condição da vi-r

treter as horas, por te pare- da he kr Inítavel , & íugey-

cerem vagaroías : Sc como ta a grandes variedades , Sc

fc o tempo fe defcuydàra de mudanças. Pudera fer ve-

paíTar , chamavas tu a ifto loz , & fragi! , porem igual

paíTar tempo. Oh alma mi- em feu eíbdo de modo, que

nha; nunca a vida te pareça por hum fó fio , ainda que

dilatada, fena5 porque tar- delgado, Sc dobado à preíTa^

dascm ver aDeos: Sc nun- fe conheceffe toda a tea,

ca te pareça breve, fenaô Mas nnô he íiffim : ícnaõ,

porque tardafte em o fcrvir. qUe,como diífe Job bê dou-

Mas feno que toca àligey-. to à cufta própria neftas

reía da vida , queres emen- mud-vnças, nunca o homem
dar efta fua condição , tra- permanece no mefmo efta--

balhapor teríempre o co- do : Et nunquãm meodem
raçaò quieto, Sc pauíado: /tatu permatjnMnd. mudan-
& todas tuas acções em vir- ça caufaõ as idades,outra as

tude defte foíTego interior ; occupações, outra os acon-

fayaõ com híii certa madu- tecimentos da que chama-
refa , & compofíçaõ vaga-

.

mos fortuna, outra as ley-*,

I. Parte. Aa £c
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& coítumes; outra os did:a- çou a dizer^que o neício íê-

mes dvirafaõ^quc variamos, pretinha a vidanoprinci-

& os aíFeílos que alteraõ o pio: Inter catera mala hoc^^^^'

noíTi) coração. Agora efta- habctJtulttttaprofrium:fan*

mos triftesjlogo alcgres^de- per tncipit viverc.

pois irados: hua vez affa- O modo de emendar ef-

veis até com os inimigos, ta condição da vida^he unir

outra aborrecidos até de as noffas vontades cõ a de
nôsmefmos. Hoje nos ef- Deos: porque como cftahc i
pantamos de que os outros húa íó , & incommutavel,
naõ Íiga5 o noíTo voto: & à quem íe abraçar bem com
manhá/Je que naõ íeguiííe- ella ,

participara da fua co-

mos o feu. Pergunta-te a ti ftancia no meyo das varie-»

mefmo, quantas mudanças dades do fcculo. O neício eccI.

teraõ por ti paíTado^&c quã- muda-fc como a Lua , & o ^5*

tos modos de vida em húa fabio permanece como o
fó vida? E fe a vida humana Sol : & fer fabio , ou fer ne-

h^ taõ inconftante, também feio, he fazer,ou naõ fazer

por eíh rafaô he mais bre- a vontade de Deos.Confor-

ve,porq naõ he toda húa fó me o conhecimento que ti-

•

peça , fenaô muytos peda- veres defta, cfcolhe a vere-

ços,ou retalhos difcõtinua- da por onde deves camt-

dos, cuja diviflõ faz que íe nhar para o Cco ; & affenta

naõ aproveyté, nem kizaò. por hua vez as leys da tua

Por iífo S Clemcte Alcxan- vida : & deyxa correr o te-

dri no chamou os dias do po com fuás mudanças,quc
home incõftáre , dias de In- todas te feraõ exteriores,^

verno,q de hua hora para naõ chegarão a penetrar o
outra moftraõ differéce ro- cfpirito que eílà unido com
íto^coq fefazc mais curtos, Deos, Oh meu Deos, em
& defaproveytados : Mulíi quem naõ hatraníinutaçaQ

haheni 4ijfe6íionÍ non abfimu algua , nem fombra de va-

le eonjiitnttoni hyems ^ infia- riedadc, eícondey a noflfa

Ih & i^cnnfiderahiU. E ain- vida dentro em vós iiinta-

da o Fiiofofo EíteicQ alcã- mente com a de Chriíto : & .

day-



Exercicio li Das
daymCj como^IIc teve^hum

fó querer, & naó querer

comvofco : para que entre

as variedades mundanas fó

allieíkjaô fixos noflfos co-

rações , onde os goftos fa5

verdadeyros.

A fexca condição hcfer

Caduca j ou dcícéíWcl Ifto

he : que o fio delia naó íó

he curto, quebradiço 7 dei-

igual,& ennovelado muyto

à preíTa, (co.mo podcràmos

nas condições anteceden-

tes ) fénaò que femprc vay

adelgaçando mais , 5c mais

àté quebrar^ A rafaõ he:

porque a vida propriamen-

te coníirte no exercicio das

faculd ides , cujo principio

hc a alma, como íaô nutrir,

crcfcer, íentir,moverfe lo-

calmente, appetecer, dif-

eorrer, &:c. Equem naõ fa-

be que todos eíles officios

com o progreíTo dos annos

vaõ ccffando, aíTiin como
na praça as officinas le fe-

cli3Ô ao cair da noyte? Or-
dinariamente antes que o
homem morra de todo, jà

nellecftaôquafi mortos os

fentidos , & potencias : jà a

vifla fc efcurece,5c os ouvi-

dos íe aggravaõ ,& o gofto

mlferias da vida. yy i

fc^mbóta: jà as forças quc-

braõ, o fãgue esfria,os paf-

íos faô contados,& tardios,

& a cada hum ameaça ruí-

na, tremendo a fabrica dos

membros; até o entendi-

mento
,
que nos anciãos he

maisrobufto, ultimamen-

te padece feiís delírios. Pois

( fall^ndo verdade
)
que te

de vida femeihante vida?

Ou porque meteremos nòs

em conta de anno hum def-

tes anncs
,
que naô vai por

quitro dias de outra idadcr

He
,
que amamos tanto eí-

te faiíb Ídolo da vida , que

ate as relíquias lhe adora-

mos. Taò fermoía nos pa-

rece efta maç5,que nos dey-

xou Adaõ
,
que até as caf-

cas nos faõ faborofas: & ef-

tamos muyto contentes, 8c

cheyos com o appellido , 6c

efperança de viver oytenta

annos, taes, que fe os redu-

íírmos a dias úteis, íe naõ

refolvem em ametade.

O modo de emendar ef-

ta condição he ir reíorcan-

do os exercícios da vircude,

ao paffo que a vida fe vay

attenumdo. Quanto o cor-

po mais femurcíia , & íec-

ca , tanto mais floreça , &
Aa ij fru-
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frutifique o efpiri to. Faça-

mos vida do amar, & fer vir

a Deos : & dcfte modo crcí-

cendo em nos o amor de

Dcos , crefcerà para nÔ5 a

vida. Mas oh quantos an-

nos tenho jà de vida , §c

quam poucos de amor de

Deos ! Como eftou creíci-

do na idade, Sc menino na

virtude ! No caminho da

vida por ventura que eftou

jà no fim : no da perfeyçaõ

quebra Deos que efteja no
principio. Teme alma mi-

nha, & temaô todos aquel-

Ics , a quem Deos por fua

ineffavel mifericordia cha-

mou para os excrcicios cf-

pirituaes , adverriado que
corre grande perigo/e naó
procuraò crcfcer na virtu-

de. A vinha , a quem Deos
fçz todos os fcrviços, ôc bê-

feytorias neccíTarias para

levar boa novidade, fe a

naõ leva, cftà muyto perto

de íer arrancada. Tremamos
de parar no caminho da

pçrfeiça5,&: de q crefcendo

€|s annos, naõ crefçamos na

virtude : parque o mcfmo
he parar , do que tornar a-

tras : E íirva-nos para def-

pertador defta importante

Efphituaes]
verdwnde efla fentença de S.

Bernardo : Pro certo wtmmeEf, 91.

ejl bónus ,
qm melior cjje ncn

'uiilt : & tibt wcipit nolUfier

ri mehor , ibt ettr.m defifní ifr

fe bónus, Coufa certa he,

(diz ò Santo) que naõ he

nada bom ,0 que naõ quer

fer melhor : & no ponto

quehúle delibera em naõ

querer fer melhor, neffe

meímo começa a naõ fer

bom.

IIL PONTO.

A Settima condição da

vida humana , he fer

vida carnal, ou fcnfual, &
comua com os brutos: &;

daqui lhe nafce tãbcm ou-^

tra raíaõ da fua brevidade,

O que entenderás, fe bem
coníidcrarcs que, como en-

fina o illuftradoVaraõ João
Thaulero,&: outrosMeftr.es

de Efpirito , cada homem,
ainda que naturalmente he

hum fó homem , myftica-"

mente he três homens ; fen-

íual ,intelledual, & efpiri-

rual : &: por confeguintc,

cada homem vive três vi-^

das, A primeyra vive.quanr

do ufa dos fentidos , do ap-

pe-



Exercido IL Dàmiferia^ da.vtda. 373
pctite , .& fantafia.A fegun- mem ? E que he o Iiomcm,

da quando ufa do entendi- fenaôcarne,&efpirito lini-

mento, memoria 5 5c venta- dosí L^g^ ^^ vives tao pon-

de para fins naturaes, &; em co ao eípirito , òc tanto u

couíasque naõ faò cternag. carne: tu mefmo diminues

A terccyra
,
quando deíbs a tua vida

,
qorque quanto

mcfmas potencias uía para a fazes brutal , tanto lhe ti-

fe unir a Dcos por conheci- ras de humana,
mento vivo , amor perfey- Mas daqui mefmo le mo-
to, & frequente lembrança, flr^ o modo de emendares

Ncftas três vidas pois re- efta condição da vida nu-

partimos taõ defígualmen- mana : & he, que jà que naõ

te o tempo > que a intelle- pòJes efcuíar totalmente a

dual nos leva pouco $ a cí- vida carnal, procures ajun-

pidtual raro , ou nenhum; tarlhe as vidas intellecflua],

& a fenfual quafitodo. E &;efpiritual:ainrellcdual,

fcnaó faze contigo as con- tomando da carnal fomen-

tas, ainda depois que cm- teoneceíTario, confcn^riC a

pregas melhor a tua vida: rafaô dicfla ; a eípiritual

,

ôcvè quanta parte delia te acompanhando todas tuas

leva o fono , a mcfa , a coa- acções , &c exercícios dos

verfaçaò,opaíreyo,oneg^o- fentidoscom aprefcnça de

cio , & a mefma ocioíida- Deos, & pondolhe feu fim.

de, &: outras innumeraveis fobrenaturaI,que os ordene

cou&s
,
que fuppofto naõ p;ira a vida eterna. He ver-

fejaõillicita;í,naô podes ne- d^ída, que o faber ajuntar

gar ferem officios da vida eftas três vidas pcdemuyra
carnal. Logo podendo tu app!icaçao:mas inuyto pó-:

viver três vidas juntamete, de hua refoluçaõ grande , o
êcquafi naõ vivejido mais coftume,&a perícvcrança;

quehua^&eíTaainfima^be & muytomais a graça di

íc infere fer também por cf- Deos. Oh fe affimVi veras,

ta parte muy breve a tua como te valerão poucos
vida. Que quer dizer vida dias por muytos annos de
hum.ana,.faLiaõ vida do ho^. vida ! AlTim vivia hú S.Bn--

I. Parte, Aaiij narda^
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nardo

,
que eftando à meia, movimcto de todas as cou-.

tao occupado eftava cm ias : quem me dera ( & de

Deos
,
que naõ fabia o que todo meu coração o digo )

conidra. Affim hua S. Te- quem me dera, que todas

ixCi^q exercitando as func- minhas obras
,
palavras , ôc

çòesde N/Iartha na coíinha, penfamentos forão movi-

exercitava as de Magdale- dos com o fim de voíTa glo-

n-i no coração. Aífim hum ria , &c animados com o ef-

fervo de Deos Gregório pirito de voffa caridade:

Lopes
,
que muytos annos a Oh íe todas minhas reípi-

fio quantas vezes refpirou, rações foraó chamas de vof-

tantas dilTe a Deos:Scjafey- fo amor > todos os latidos

tua voíTa vontade, aíTim na do meu pulío acccntos de

terra,como no Cco. lílo he voffos louvores!Quem nao
viver : & deites tacs devia tivera nem outro fono ,

que
dizerDivid, que nelles fe o da voffa paz? nem outra

achaôoádiascheyos: Dies mefa
,
que a fartura do Eí-

pkni m vemuntur tn eiu Por- pirito Sâto 5 nem outras pa-

que os outros dias
, que vi- lavras,que as de voffos lou-

vemos feníualmcnte , nem vores; nem outra occupa-

fao dias cheyos , fenaò va- çaô, que a de honrarvos e-

íios , & feai fubrtancia; nem ternamente ! Mas ay , meu
fao dias que íeachaó. fcnaó Deos, quem me livrará da

das que fe perdem. E por- vida defle corpo , ou para

que naò imitarey eu cftes melhor dizer com o voffo

exemplos? Porque me con- Apoftolo, do corpo deíla

tentarey cò vida de bruto, morte ? Pcfiido jugo he ef-

podendD ter vida de home, te
,
que me obriga a fervir-

ôc vida de Anjo ? Porcy ao me a mim , cm lugar de vos

menos ao meu defcjo os fervir avôs. Oh feneça jà

pontos altos,porque,fc naõ efte cattiveyro : porque vi-

acertar , naõ fique taq raf- ver fcm vôs para viver co-

teyro, & defcahido. migo, duns mortes faõ ,
que

Ah Senhor
,
que fois cf- a morte me pode livrar dcl-

fcncialmente vida , fer, & las; Deus vitam meam&f^-



Exereicio 11 Das
nuntiavt ttbí : meu Dcos,

cifaqui vos declaro entre

queyxas , & faudadcs, qual

^cja a minha vida: limitada,

incerta,fucccffiva, inftavel,

veloz , caduca , 6c fenfual;

& pormuytos titulos bre-

ve ,& mifcravel Moílray-*

me agora vôá,qual hc avof-

fa vida ; vida interminável,

vida certiflima , vida per-

manente, vida incommuta-
vel, foffcgada, indefeâivel,

& efpiritualj vida viva;, &
emfim vida divina. Aquel-

le voffo dia, cuja luz diz o

Profeta que vai pela de fet-

te dias : Stcut lux feptem

dterum : defterre jà efte meu
dia humano , efcuro cõ fet-

te fombras da morte. Day,

Senhor , da voff.i vida divi-

na àquelles por quem dei-

tes a voíTa vida humana:
por vôs rcfpii ê, jà q por cl-

ícseípiraftes. Aílimocfpe-
ro de vòs , por vòs , & em
vôá ; de vòs , pois fois a

vida 5 por vos
,
pois fois o

caminho; & emvôg, pois

fois a verdade ; & nos dif-

feftes que a voíTa vinda ao

Mundo fora para termos

loin. abundante vida: Egoveni
ío.io.

^li vitam habean^f& abíiU'

wifertaidavlda. 37 f

dantm habt4n(.

Refumo dffia Meâttaçàí.

I. Ponto.

SetU condições tem a dura-
^.f'^^')

çae da vida humana: todas

aahbrevião. /. Ser vtdafi^

mtat qmfe mclue dentro de

certos Imites : & Jo o eternê

hegrande. Emenda eftn oon*

dtçjo quem vive bem: for*

que o termo d(Jla vida Ihã

ferve de continualU com a

eterna. Si e/iadefeje quem

defeja vida latga,

IL Ser menta: porque *

em qualquer wJUnte podemos

morrer : & vtda que defi m-

trmfccamtnte fempre pode

deyxar de fr-^he a mais bre-

ve que podefer. Emenda ef-

ta condição o frudente^que

fófaz conta de viver bye: &
nâo o nefcio , cfue cftende ai ef-

peranças a viver largos an*

nos,

111 Serfucceffivajeque 3

fo pojfmrkoi omfiante prejen-

te : ó' como os wftantes ^os

dias^ó- annos^jao morie huns

dos orar os , hreve he a nojfa

vida pfis vay tecida dt n^f^J'

tas mortes, Emmda ejia con'

Âaiiij diç^iy
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diçaoy fazmdo obras de me- vida mats br^ve ^porquê hè^

recimeníQ permanente : por- vida quafi morta. Emenda
quefeôs dias pajfãô >^ naÕ paf- cjla condição '^ crejcmdo ni

faô que nelles bem obramos. virtudt. Sen lo aejcerem ,

lí* Ponto. os que De os chamou cfpech

fS^T'
^^^ '^^^ veloz , porque ahmnte , grandes perigos

*
' P^j/^ mjiante por mfiite , que correm.

he amais breve detença que
'

III. Ponto.

f>óde fer: porijfo fe compara VIL Serfenfual : porque ^-Con-

i Itgeyrefa da ave yfetta , nn- tendo o homem ires vidas , f/-
*

'

vem^naoj érc, O remédio he^ piritual , racional^ &ftnfua[,
nao bujcar péijfatempos , em q fo defia ufamos quaã fempre^

fe p.rde mus o tempo : fenaa empregandc-nos nos Jentidos^

a paz de coração com que fe é^ potencias matertaes. EJta
apraveyta, condição podes emendar , vi'

2 V, Ser wjlavel ; nunca vendo o menos que puderes ãO

p- rmanecemos no mefmo efta^ corpo : & ainda então ajun*

d9\efiasmudãÇâs nos abbre- tandolheavida efpirituai: q
viaomauavida: porque he he acompanhar nojfas acções

tecida de pedaços ié^ fempre exteriores com oração conti"

a começamos novamente. O nua^ exercício utilíjffimo-^aqui

remédio he procurar a conjla nos animao a graça de Deos,

cia, c^ ígiiãldide de proceda

:

(^ o exemplo dos Santos.

fjiafe adquire unmdo anojja Rematarey ejta Medita* *

vontade com a de Deos. çao % exclamando a Deos com

3 VI, Se a caduca : que de- as vozss d^ vários aj^eííosy

crefce , c^ fe attenha com os com o tedio dejla vida^fauda-

annos : é^ como eftes debilitai de da outra , defcjos deferviVj

ufo ddyfentidos^ ^faculda- amar > & *ver a Deos^d^c,

des da alma , cenjiituem hia

fX-
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EXERCÍCIO 111.
rm ziBni''WD ?c:

Da confíderaçaõ W Wútfè ^^frirney^^^

do bflmevf^ .

í^m

Rdeíiaõíe t\?: Meditações defle Exercício,

em géral,para alcançar o homem çonhef^i-

mento de íí mefmo pelo que loca à condi-

ção y & miferia de fef mortal : & em parti-

cular^para defpqgaro coração defle Mun-
dojondenaò ha de viver fçmpre,& diípor-

...,>;í *ij' ^ fc por.meyo de hua,vida reformada ater

hiia morte preciofa,fazendo defde logo o <jue cntaò defç-

jàra ter feyto.Porque ( como diz Santo Agoflinho ) íe os

homens em tod^ahoraíekmbràraõdaqiiella ultima ho-

raynaóderáô tantas rédeas a feuappetite: *y/tów7^(3r//í ^"p-

fua'homtnesjt{git(r cogiíar^ vellenf ^am^am fuam ah omnt //j^'.

cupiditúte-^ú' viditta cohibererJt.E a experiência moflrà^Cjue «cccut.

os que vivem fegaros,porqne naõ cuydaõ no íeii íim->effes

cahem nas redes do Demónio, tendo mao fim 5 no quç fe

parecem com o animal BefagOy(efpecicdecava!lo5 ou ca- ^liaa.

melo nas índias ) do qual dizEliano, que com efconder ^'
j^^'

a câuda fe da por fegUro dos caçadores, & cntaò o colhem
efíes mais facilmente.

Para que o Exercitante a vive mnis a prefcnça dcquella

tremenda .hora,fera confelho util,que,fe remOraçaõ rçXi-

rada no fea apofento,uíe de alguns defpci tadores extrin-

fccosycomo (por exemplo) pondo húa caveyra diaiitede

íi^ou co-npondo os membros como jà defunto , ou pagan-

do de hua velaacefa,& de hum Crucifixo 3 fazendo rc-

prc-
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prefcntaçao
,
que as ultimas arcas do relógio fa5 os ultj-

•mos arrancos da alma.Mas naõ convém fazer ifto muytas
vezcs,parque a notureía,ou naõ cobre horror dtmafiado,

ou o naõ perca totalmente. Efpecialmente em publico fc

deve fugir de qualquer íingularidadc , ou demonftraçaô

exterior. * - ^—

O^ affevtos que mais ordinariamente pode exercitar^

& os frutos que pode tirar , faõ os feguintes.

Eficaz determimçâo de trabalharfempre na emenda de

fctts cojttimes vtciofos,

Mortt^caçacda^Oívepiílifuas payxíes yfentíáos , ^ pú^

tmcta^'
"

" """''^'

Defprefo das honraSigoftos^ & rirquefds do Mundo : & ejli*

maçao grande de tudo o que conduz para bem morrer.

Cada vez que ouvir a relógio^fazer reflexãofobre ofeu ef*

tadopreftnte em queje acha^ ^hum a6ío de contriçãofervo»

rofOiConJiderando que dejie modo acende a tocha
, porfe acafo $

Senhor bater naquella hora às portas defua alma.

Devoção cordial com MARIA Santijjima
, qaé he fielj

- ^ pôderôfa vaíedora nacjuelle trance ifaudando-a frequente"

tM pj^fjfe com aquelle verfo : MARIA Mater graticT, dulcís Pa-

yens clementià! : tu nos ab hoík protege , 5c hora mortis

fuícipe.

Moderação no regalo do corpo t que brevemente ha de fer

manj-ir de bichos.

/íffeão de caridade com os moribundos f
ajudandoos com

orações ^aj/i/lencta piai & recordes que naqnella hora Ihetm*

portaOi

Admiração de ver quam pouco cuydaí os mortaes em que

r frg mortaer^ & quamgrandc^ cajleilos de efperanças vas fun-

dão fobre a área movediça da vida humana.

Rendimento dêgraças ao Senhor porque me naÕ privou da

vidafuhitamente^antes me concede lugar de aparelharme , &
fazer pimtemta.

Re/ignaçao na vontade de Deos , ejiando prompto pnra

acO'

t3^
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Hfodir qualquer hora que elle me (humur.

Vcfanbaraçodcnfgõctosefcufadesy & difpofi^ae de fedas
mmhas coufas naforma mi que convém que as ache a morte.ft
me fatear.

OfferíctmentoaDm daspenas queChrtfto feu Unigemío
Filho padeceu em fuaj^grada mon^t -^ pedindoporfeusrmrcct*
mentos que a minhafeja em graça ftia.

MEDITAÇÃO I.

Da morte em quanto he pena do peccado."

Per mim hmintm peccatum tn kmc mundum intravtt
,
^-

per peecatum mors
, é- ttam omms hommes mors pertranfut^

'« que omnes peccavermt. Rom.5. 12.

Eos na5 fez a mor- cado. Sobre cfta verdade
te,nem fc alegra cõ eatholica,eóíidcra três cir-
adeftriuçaõdosvi. cunílancias defta pena do

vos: antes crcou ao homem peccado. Primeyra , como
immortal, ou mextermina- foy jufta : íegunda , como
VGl

;
líto he , em eftado que foy grave : terceyra , como

aalmaícnaoapartaíTe do depois foy mitigada,
corpo, nem o corpo da face
da terra para a fepultura: I. PONTO,
fenaõ que em corpo , & al-

ma foíTe a íeu tempo trasla- T? Oy a morte pena jufta
dado para o Ceo. Porém r do peccado por muy-
peccando o pnmcyro ho- tas raíões. Primeva : por-mem, pelo peccado entrou que a immortalidadc que
no Mundo a morte,& aíFim lograva o homem no eftado
paitou a morte n todos,por- da innocencia

, & juAiça o-
qae pajQu. também o pec- riginaljnaõ era natural, co>

mp
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,

coirio a que tem oR^^uros *

fazes apartar a creatura de
àUWitok :-ú^m '

tFa;gJorio. leu Creador : & que cafíUj^o
ij^.comoa que tenios Bem-^ pode haver nem mais juf-
avcRturados: era lómente to nem mais rigoroíb , dó
ÇK triníc$a-,rcorjcedida por que deyxar Deos ao pecca-
efpeciaidòde Deos àqucl- - dor no eftado mifer^avelq

]e cfTKio. Podiu morrer,

o

elle mçímo efcolhai ? Oh
homem pelo que tocava à meu Creador infinicamen te

Gompoíiçaô , <k diípoficaõ jufto
, porem iguâhnente

intrinfeca íle fuÇá naturefá; mifericordioíoinaôpermit-

mas por beneficio de Déos, tais que jà mais vos deyxe

mediante a protecção cxte- a vòs,por me bufcar a mim:

rior de íua Providencia i & porque íendo vôs a méfma
ofuftento diarvoreda vi- Vid:i ,& felicidade , claro

da, & a obediência do apr eftà q fora de vòi nàõ hey

petiteàrafaô , abíolutamé. de achar vida^fcnaõ morte;

te eftava ifcnto da morte. E r^õ hey de achar feiicida-

como pelo pc ceado voltou de, fcnaô miferia, Bemdito

a Deos as coftas, & íe amou fejais pelo beneficio de

aiidefprdGnadamente.-juf-^ mç colloca.res no Par?jfo

to era que deyxaíTc Deos a de voffa Igreja , onde poffo

qaem.odeyxou , negando- comer do fruto de outra

lhe fu 1 protecção
,

prohi- melhor arvore da vida, que

Uindolhc a arvore da vida, he voffo Corpo facramen-

& privand^ro.dos dops d^ tado, & lograr a-protecçao.

fui graça, que faziaó o a:p- efpccial que tendes com o&

pcrire íugeyto à rafaõ. E Juftos, & fer por cftcs me-

aílim o homem, que era ter- yosrtftituido à immortali-

naíh^í deyxadp da maò de dade glorioía ,
queconíiftc

D.COS , neccff iriamcnte íe çm V.os ver, i& poffuir éter-

hoiive de tornar em terra, namente.

Ohpeçcado, quem te naô —Segunda: o homem he

terá horror,ao menos pelos húa creatura . que em faíaõ

.efreytosquecaufiis,^ pelos de íua natural conítituiçaÓ

caftieosque mereces !Tur eftà entre os Anjos, & os
^ ^'

'
' bru.
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brutos ; com aqueiles con- appetite ; oh como tenho a

vem no efoirico, & raíaô: morte merecida , ^ a femc-

com cfles no corpo, & ap- Ihança de homem desluflra-

pctitc. E aífim era jufto
, q da ! Mas vos , Senhor ,

que

fe por fua Hvre vontade íe- fendo infinitameRtc fupc-

guiíTc a rafaõ , &: efpirito, rior aos Anjos , vos dignaf-

foíTe femelhante aos Anjos tes fazer femelhãte aos ho-

na immortalidade : mas fe mensjôc tomar corpo fu-

pelo contrario feguide o geyto à morte , reformay

appetite, & corpo, foíTe fe- por meyo da vofla feme-

melh-^nte aos brutos na fu- Ihança comigo na naturefa

geyçaõ à morte. Quem taõ humana, a minha femelhan-

jdeíordcnadamcnte appete- ça comvofco na graça Di-

ceu o ccmcr , como fe fora vina; &concedey-me por

bruto
, porque havia de vi- meyo da voíTa morte que

ver eternamente, como fe naõ mereceíles, a immorta-

fora Anjo ? Attendeu o ho- lidadc quecp cila m.e me-
mem lómente ao goflo que recefíes.

dava a feu corpo ? Poiscx- Terceyra : o peccado

perimcnte as miíerias, & do primcyro homem foy

condição do corpo, que he de foberba, naõ fó fallando

fer terreno , & corruptivel. geralmente em quanto to-

Coihe daqui por fruto , cõ- do o peccado envolve def-

ftanciadeanimoemnaõfeT prefo de Deos : íepaô
guir o appetite , fenaõ a ra. também em particular , em
fa5> naõ oque pede acar- quanto appeteccu defor^

ne, fenaõoquedicfla o ef- denadamcnte a cxcellenv

pirito; naõ aqueiles exer- cia da íèmelhança com
cicios em que convéns com Deos nafciencia do bem, êc

os brutos , fenaõ aqueiles mal. E era juíio ,
que a fo-

em que te pareças com os berba fe cnítigoíTe com hu-
Anjos. Meu Deosifetan- miiiaçaò, ScaprefuEçaõ c5
tas vezes mereço a morte, abatimento : & que mayor
& me, faço femelhante aos abatimento, & lu]mi'i?-çaõ>

brutos
, quantas figo meu que dcsfazerfe em pó quem
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preíumira fer íemdhaQte a
Ocos ] &c fcr em breves dias

íuítcnto de bichos
,
quem

pudera fuftentaríe da arvo-
re da vida , & viver íèciilos

eternos ? Jà agora a cila tua
da naturcfa iiumána naõ
preíuinirà da fermofura, &
fortalefa dos feus metaes,
pois a pedra da morte to-

candolhe nos pés , lhe mof-
tra como eftavâ fundada
cm barro. O fubir alto cí-

vaece,& o efvaecimeto der-

ruba: logo quem mais fo-

be , mais cerca te á fua ruí-

na ; & quem deu ouvidos à

mentira: Entis ficut Dn:
dállos-luaodefengano: In

pulvcrem reverténs. Colhe
daqui por fruto , conheci,

mcco de tui miferia,defen-

gano de tua bayxefa , & de-

fejjdetui humUiaçaõ: 6c

íeefti fe gera do peccado,

ainda mal que te na5 filtió

caufas de h^imilharte. Meu
Deos, ôc Senhor ^cuja con-

dição he humilhar fober-

boá,Sc exaltar humildes; &
cu] 1 mifericordia foy bay-

xar do Ceo à terra ,
pira

emendir com voíTa humil-

dids aíbberba do homem,
que da terra pretetidcu fu-

E/ptritíMeSp

birao Ceo : conccdcy-mc
efpirito de verdadeyra hu-

mildade, que he conhecer-

vos a vôs , & conhecermc a

mim com verdade: & para

q eu nunca jà mais eaya do
eftado da voíFa graça, efteja

cu fempre pegado com o

pó de minha naturefa cor-

ruptivel,&: com o centro da

vilefa do meu nada.

II. PONTO.

Vimos como a morte

foy pena j afta do pec-

éado : vejamos como foy

pena grave , 5c rigorofa.

Porque primeyramente a

morte he o género depena
que ha mais contrario aó

bem da naturefa : hs hua eí-

pada, cujos fios chega 5 a

cortar por húa uniaõ inti-

ma,apertada,& taó anivivcí,

qual he a do corpo , & aí*

ma. Se hua arvore tivera

fentimentoA modo de ex-.

plicallo , fc duvida íequey-

xàra das mãos violentas , q
a arrancaffem da terra onde

tinha creícido,&arrcyga.

do. Quanto mais dolorofo

fentimento cuftarà* à alma

arrancarfe da terra de íeu

corpo,
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corpo 5 no qual cftava , naó frequente : & jà qiic fie pré-

plantada, mas unida > Se cifo beber cíkcaiix íffijr-

tanto fe admira o tormento gofo , faz pelo adoçar com
de hum S. Bartholomeu, a rcíignaçaõ humilde. Oh
por lhe fer defpida a pelle 5

dulciílimo JESUS, que pa-

ge o de Santa Águeda, por ra moflrar a verdade de

lhe ferem arrácados os pey- voíTa humana naturcla
, &

tos: q tormento fera defpir fazer noíTa Redcpçaõ mais

de hum fó arranco 5 naô a copioía , quizeftes no Hor-

pclle,fenaô o corpo; corta- to ter pavor , & reccyo ao

rem-fe de hum fó golpe as cálix de voffa morte: jà q
raizes,naôdos pcytos, mas tomaftes fobre vôs ncíTa

da alma ? Ao defpegarmos fragilidade
,
para nos com-

hum panno de húa ferida municardes voffa fortaleíaj

freíca , a vivefa da dor fere peço-vos qucnaquella ho-

os fentidos;& commove os ra^em que ha de fer em mim
membros: que íerà o deípe- executada a pena de morte,

garfe o eípirito da carne, à que mereci pelo peccado,

qual eflà unido indiviíivcl- me deis celeliial conforto^

mente, todo a toda, ôc todo com que perfeytamente me
a qualquer parte ? He taõ refigne no benepkicito de
horroroíonaturalmcteefte voffa fanriíllma vontade,

golpe da morte, q os homcs Alem diflo foy eftape-

para rcparalio, metem por na rigorofa pela multidão

efcudo a fazenda , a fiude, de miferias q trouxe anne-

& a honra :5c daõ por bem xas comfigo. Naõ morreu
perdido tudo , a troco de logo o homxm tanto q pec-

naõ perderem ávida. Bem cou: mas incorreu logo na

fe moftra logo con o foy fugeyçaô a efta pena
,
para

grave eíla pena do peccado: fer executada ao tempo
& quam prudente andará que o fupremo Juiz de-

todo âquelle, que jà q naô tcrminaffe. E o prafo de
pódedefviar cílcgelpe da vidí' que entretanto íe lhe

morte, trata ao menos ueo concedeu, foy taõ pcnfío-

prevenir com a meditação liado com trabalhos , &
pe-
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penalidades, que mais pa- cuias? Faze pois conta y(8c

rcce.morte Jcnra, do que vi- aífim he na verdade) que tu

da verdadeyra j & os filhos es o reo, hua vez que foftc

de Adaõ nos podemos cha- o peccador ; que a vid i hc
mar naõ fóinentemortaes, o caminho para o íuppli-

mas. moribundos. Porqus cio )
que a fentença ertà da-

<iT\ quanto o homem nao da irrevocavelmentc : & q
íPorre totahiiéte , vay mor- a Jufliça Divina naõ he me-
rendo por partes cada inf- nos executiva de íeus de^

tantc : morrem para elle os cretos, do que a humana, &
annos , morrem as idades, que fó te naõ aperta o laço,

fuorrcm as honras, & os de- em quanto fe te alarga o ca-

leytes , morrem a fauds , os minho. E defta conta
,
que

fentidos, Sc as potencias; he taó ccrta,tira em limpo,

até q o ultimo fopro apa- ja que nacefte peccador,

ga a luz de todo , &: entaô viveres como mortal
,
para

fedeyxao ver os fumos de naõ morreres como bruta,

fua vaidade. Oh peccador. Ultimamente: foy efta

aprende aqui hum claro pena rígoroía,na6 fó n« ex-

dcfengano de tua miíeria, t^nfaó do tempo que dura,

&;dbis vaidades defte Mua^ (como vimos na confide-

do
,
para fabercs conhecer-, raçaó antecedente) mas tã-

te,&;conhecello. Sehas de bem na extenfao das pef-

inorrer certamente, 8c cada foas q comprehende : por-,

inftante vás morre io,gran- que por hum homem que

de loucura he dcleytarte peccou , morrerão todos:

com as coufas defta vida. In omnes homines mors per-

Porque como pode exi- tranfiit ,in quo omnespecca*

rairíe do nome de louco , & verunt, A pena impofta pe-

infenfato,o rco que eftando lo crime de lefa Mageftade

condenado pelajuftiça,& humana, alcança também

indo anualmente cami- em parte aos deíccndentes

.

nhando para a morte , ap- até certo grão : porem fóo

peteceíTe delicias , &: íe en- aggreffor incorre a morte.

tretiveíTccom coufas ridi-. Mas por efte crime de kU
Ma-
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Migcftcide Divina alcãçou quella maldiyaò de Dcos;

a morte naò fó a Adaô , fc- Pó es , ôc em pó te has

naõ a todos íeusdefcendê-

tes a té o Rn do Mundo. De
modo

,
que íe o Mundo fo-

ra infinito na duração, fo-

raõ também fem nova cul-

pa as mortes infinitas. O
ódio que pada a herdeyros,

& nas cinzas frias da morte
cõferva vivo o fogo da ira,

de

tornar: todas as mais fo-

lhas ficarão repaffadas , &
infe<flas : Et ita m omnes ho-

mines morspertranfiit. Tira

daqui por fruto render a

Dcos muytas graças, que

por fua mifcricordia foy

fervido de remediar os dan-

nos deí\a maldição: porque

& da vingançi, fem duvida quanto à mancha do pecca-

he grande ódio. A quantos do
, pela qual nafccmos em

milhares de gerações tem ódio de Deos , eflamos pu-

paíTado o odio,que Deos te-

ve ao peccado do primey-

ro homem ? E ainda de-

rificados delia pelo lava-

tório doBuitifmo : ôc quà-

to á fugeyçaõ da morte , fe-

pois de congraçado com el- remos livres delia peia re

Ic pela penitencia, todos furreyçaóglorioía, quando

Píalm.

I0S.18

ícus filhos nafcèraõ, & naf-

cem em ódio de Deos , &
por confeguintc fugey tos à

morte. David compara a

maldição de Deos ao óleo,

pelo muyto que penetraj

porque o óleo ( fupponha-
mos por exemplo ) caindo
fobre as folhas de hum li-

yro , todas vay repaíTando,

& inficionando com a fua

mancha. Aífim aconteceu
por defaftre ncfte livro gra-

de da genealogia dos fiíhos

de Adaô : porque caindo

fobre a primeyra folha a-

I. Parte.

Chrifto alcançar perfcyta

vitoria da morte. Oh ama-

tíííimo , & clemcntiífimo

JESUS: todas as gerações

vos louvem, & bemdigaõ,

pois em vo3 foraó bcditas,

aíTim como em Adaó ti-

nhaõ fido amaldiçoadas , &c

todos os que quizerem re-

ceber voíTa graça, tem jà

poder de íerem em lugar de

filhos de Adaõ, filhos de

Deos: porque aílim como
por hum homem entrcu a

morte^aíTim por outro, que
fois vôs , entrou a vida ] ^

Bb vida

X
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vida perfcyta , vida glprio-

fa, vida eterna.

m. PONTO,

COmo as obras da Juf-

tiça Divina vaò lem-
pre acompanhadas das de

íaa mifericordia, naõ quiz

Deos que efta pena da mor-
te foíTe jufta , & rigoro-

fa , íem que também foffe

com muytos remédios mi-

tigada. O primeyro foy fu-

geytarfe também o mefmo
Deos à morte , tomado car-

ne paífií/el, & mortal. Para

que ( como dizem líaias , &
S; Paulo) nâo tiveffemos

Pontifice que naõ íoubeffe

cõdoerfe de noffas miferias:
Web 4. j\Jq^ ^,y^,^^ hahemus Ponttfi-

ctm^qmnonp^JJit compatt in-

jirmttatibtis mfins : fena5

hum Varaô muy fciente

nellas à cufta da expericcia
Uai. própria : l^trum dolorum^ &

fcmtí^m wfirmitatem, O C^i-

pitaô que marcha na pri-

meyra frente do exercito,

expondo o peyto às lanças,

& balas,& çftreando os pri-

meyros furores do inimigo,

mete coração a feus folda-

dosj para que façaõ cara ao

ÊfpmtuaeSy
perigOj&cbufqucm a vittõ-

ria , mas que feja comprada
com as vidas. O Medico ^
toma o ílibcr à purga, faci-

lita os receyos do enfermo

que rccuíava bebella. Aílim

Chrifto , Capitão esforça-

do, morrcdo em liua Cruz^
por alcançar vittoria da

morte , nos anima a paíTar-

mos pelo mefmo trabalho,

para colhermos o melmo
fruttojaílim Chrifto, Medi-

coDivino,para nos diminu-

ir o horror da morte, quiz,

na5 fó provar, fenaô beber

de todo o cálix amargoíilíi-

mo da mefma morte.Uonde

íe infere a verdade daquellc

Paradoxo de S. Bernardo , ^^^'^^

quando diíTe
,
que havia ai- íur.

guns para quE Chrifto ain-

da naô padecera a morte:

Snnt quibus nondum poffm

(ft
Chriíitiu E quem faô cf-

ccs,fenaô aquelles ,
que tal

horror tem à morte , como
fenaó créraõ que Chrifto a

vencera com aíua morte?

G}uia labêresfugiunt^ér mor»

tem metuut ufqm adhuc-^qfía"

fivero tile t & labores fí^Jli»

nendoy & mortem murundo

rwn vicem ? Naò fejas tu,

oh alma minha , defte nu-

mero:



ExeniciollhDâ Morte. 5R7
mero : toma esforço , & di- mortos Sc eíperas pois , oh

zc contigo : PaíTou o Filho Câtholico , rcíuícitar ,
que

de Deos por hu tranze taô receas o morrer ? Se o graó

anguftiado , & difficulto- de trigo tivera entendime-

fo ? Pois quem naõ feguirà to, havia de folgar de cair

4Íe boamente feus paíTos? na terra , 5c morrer nella:

Morreu Deos ? Quem fc porq faberia q fenaômor-

naó entregará à morte , fa- reffe como graô fecco , naõ

-zendo virtude da neceffi- fe levantaria como madura

dade ? Oh louvada feja a elpiga. O temor de morrer lo,».

bondade infinita de mèii troque- fe no cuydado dc^t.M.

Deos, &: Salvador , que naõ morrer bem,para refufcitar

fomente íe dignou unir a fi bem : porque naõ refuíci-

« naturcfa humana , que,fe taadobem^he o mefmo que

jquizeííe , bailava para me fc naõ rcfufcitaffes jVi^^i r<?-
5.

Tcmir: fenaõ tambemafe- furgentimpiiinjndiciQ: & a

melhança da carne do pec- morte que fó era temporal,

cado fugeyta à marte ,
para ficará cternizada.BemdittQ

me animar a padccella. fejais, ò Pay das miíericor-

O fcgundo remédio he a dias, ôc Deos de toda a con-

cfperança da rcfurreyçaõ. folaçaõ^quealfim fabeis,ôc

Naõ. ha mal que acabe , & quereia trocar o rçial ei-n

feja grande : íenaõ hc éter- bem, a miíeria em felicida-

no, naõhe intolerável. A dc^ô^a morte, que era pena

morte tcporal por iffomef- do peccado , em reíurrcy«

mo que he temporal , ha de çaõ^que he premio das boas

acabar: &: por iíTo mefmo obras. Vòsfoiso qucmor-
que ha de acabar, naõ he tificais, & vivificais, levais

Ofcc. grande mal. He de Fé, que as almas ás profundcfas , &
^3- 14- a morte ha de ter também a as tornais a trazer para as

íua morte : quando em vir- coUocar na altura.Ptço-vos

tude da de Chrifto , &: pelo que para deílerrares c!c meu
exemplar de fua Refurrey- coração o temor nocivo, &
çaõ, & ao império de fua fcrvil da morte , exciteis

voz reíuícitarem todos os nclle a cfpcrança faudavel,

Bbii &
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i^^,^
^^filialdel-uaboarcAirrci. vc até na execução. He a-

17. * çaò. Efta confiança cfteja margofa para os que vivem
depofírada cm meu pcyto; defcançados nefle Mundo:
que meusoihos, ainda que O mors (juim amara efitr.e- ?"^-^«

já desfey tos em cinza , haõ mona tua bomtm pacem ha- * ^* ^'

de tornar a reviver^para lo- benti mfubjlaníusfuii ! Mas
grar a viíla amoroía de meu he íuavc para os que vivem
Salvador. atribulados ; O mers botju

O tercey ro remédio faô ejl jtidtctum tuum homim tn- |
os meímos trabalhos,& pe- áigenti^ & qui minoratur ! A
nal idades da prefente vida: ovelha vaypara o matadou-
porq fceftes faziaõapena ro muda: o animal immun-
da morte mais eíiendida

,

do naó vay , mas o fazem
impoílivel cranaõ a fazeré ir grunhindo. AíTim os

mais attenuada. Se os ho- que no lodo dos bens da

mcns viverão neftc Mundo terra íe revolvcraõ,& creá-

íem moleítia, canlaço , nem raõ á íua vontade , quando
tribulação algua, oh que vem reluzir o cutello da

dffHcultofolhesíeriaoacõ. morte , tudo faô vozes de

modarfe depois com a mor- impaciência. Mas a ovelha

te! A experiência prova ef. de Chrifto, que para fer*

ui verdade : porque no mcf- vir ao feu paftor^fofreu que
mo dia que hum homem, lhe tiraíTem ala, o leyte, &
que viveu com defcanfo,ôc os filhos: quando ultima-

abundancia , repugna a fu- mente lhe quer tirar a vida,

geytarfe ao jugo da morte; calla,& fe conforma. A tri-

outro, cuja vida toda foy bulaçaó levada cõ pacien-

recida de Cruzes, cfiá fui- cia , hc a marca do rebanho

pirando nor cortarlhe os de Chriflo. Ditofososquc

fios.Por iíTo o Efpirito San- vivendo choraõ ] porque

todeuaQuellcs dous gemi- morrendo fao confoiados:

dos como de pomba : hum, & como na campanha dcfte

dizendo que a morte era a- Mundo a fua vida foy mili-

margofa até na lembrança; cia. a fua morte fera triunfo.

outro dizendo que era fua- Oh mortc(dizê eftes)q pre-

venida
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vcnida vens primeyro de obediência eftreyta ^ moru

& calamidades^ com l)ua refignaçaõ total,&c

abrazada com hua caridade

fervorofa.

miíêria

& quantos correyos man-

das diarite antes que che-

gues ? Eu me dou por

avifado : & de teus primey-

ros golpes irey fazendo ef-

cudo,para rebater o ultimo.

Venha embora a tempcfta- He a mort^ pma do pecca*

de de trabalhos,& pcrfegui- do jufta , fuppcfio que rigih

^ões;ferviràde,abalaraar- rofa ,
&rigQroJaJs bcwqut

Reff^mú dffla Meditaçaí.

vore, para le arrancar de

pois mais facilmente. Oh
meu Deos , & Senhor , naõ

quero as felicidades defta

vida, q fazem a morte tra-

fy mitigada

I. Ponto.

Jujla por ím rafócs.^'(^

L Porque deyxando o homem '
'

a Deos , Deos o deyxou, a etley

balholâ.-quero os trabalhos, pnvando-o dos bemjícioi qu^

que a fazem feliz. Bemdita ofartaotmmortaL Glue cou-

feja voffa paternal bódade, fa mau fará temer , que dey

que repartindome aquella xarmos a Deos pelo peccadoy

ultima morte em muytas

memortes mais fofrivçis

,

cnfinacom eftes enfayos a

peleyjar, &vccer a ultima

& deyxarnoí Deos a mi m
peccado, é-nasmife tas que

ejlecaufou^

ILPorquc o homem que em

batalha: Bencáiãus DciiSj obedecer apu appeiitejoyfe?

qm docet manm meãs ad pr<e* melhante aos brutos , nao er^

hum 3 & dígitos meos ad bel- bem que logrando a immcrtãT

lum. Que vos darey por cf- hdade , fojje fcmelhante ao'i

te amor com que aíTim me
irocais a própria pena em
alivio delia , & a mefma
infirmidade cm medicina?

OfFereço-vos no altar de

Anjos. Siga o homem nno

que pede a carne ^ mas o que

Mia oefpintô \ & a/euim-,

poferà tmmortaL

HL Ao feccado de Adriç,

ovoffa preíença a vicflima de quefoy defoberba , devia-

j

meu coração atada côhua cajiigo da morte
-^
quehc ha-

^::l[ h Parte.
'

Bb iij mt-
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miliâÇãõ. Para qtit jà que ap- horrtct DeòS' o fucââoi é*
patecera ftr umo Deosje cÕ^ quam%r'ànde hemjicw he It^

veríejfe em pí como mortal, vrarnôs dafua mancha pelo

§Hem qmzer nao cair da Bauttfmo^ & da morte pda
graça de Dcos^ (^ defmere- rf^furreypo:
cer/eas dras^peguê-fe aopê IH. Ponto.

drqiieofirmofí.. ^ /. Mitigou Deos origordef- i Co»>-

II- Ponto. ta pena com tre$ remédios.
^^*

Foy a morte penartgorofa O L foyfvgejtarfe também
do peccâdo por três rajoes. à morte , tornando-a matsfo^

1' Pela qualidade damefma frivel:efia bondade meexct-
pena

, que conjifte em dividir tara a amallo ^& a naâ ter

a mitao mtma da alma com demafiado horror a morte. 2

o corpo. Mas a meditação O 11. foy apromejja , &
^^ittctpada-^é-refigríaçaohu* efperança de refufcttarmos:

milde diminuem ejia dor, Pe- trocarey pois o temor de môr*
direy a Deos hua boa morte^ r^r em cuydado de viver, &
pelas ângtijiias que padeceu morrer bem^ porque quem ijto

nífiia, faZyhe o querefufcitabem.

IL Pelos trabalhos d^fta O llL fae os trabalhos^ 3
vida ^ que aquella pena trOU' que levados com paciência^

xe. annexos afi^ ^ conflituem nos fazem amargo/a a vida^

hia quíkfi morte continuada, & doce a morte. Onde verey

A^nenda aqui o homem a quanto melhor he viver po-

difppgarfeu coração dosgof bre^& atribulado -^ do que em
tos dejle Mundo : imagine-fe defcanfo , ó' f^^ tura : &
co^^o reo fentmciado ao fiip* agradecerey a Deosapater»

fliuo^ & íerà for locura a^ nal providencia com que dtf-

f»ar'fua^ vaidades, põem exercitarme em (raba-

IIL Ponjuefoy pena que lhos ,
para que finta menos ê

alcârjçra a lôdo ogenero hu* golpe damorte.

mano. Onde verey quanta fl-

ME-
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MEDITAC,AO II.

Da morte cm quanto he ponto neccflario,

que ninguém pode evitar,

^ts eíl hêmo^qui vivet,& mn videhit tnortem ? Pf.88.v-49;

Uai he o home (diz

o Real Profeta ) q
chegau a ver a luz

da vida , & fe efcufaíTc de

ver as fobras da morte:Que
todos havemos demorrcr,

he certo: aflim oteftcmu-

riha a Fé, aflimomoftra a

experiência de féis mil oy-

to centos oytcnta & ílnco

annos ,
que o Mundo dura,

& aílim o moftrarà até o

fim , ou morte do mcfmo
Mundo. Mas porque para

a reforma da vida naô bafta

crer^&ver amorte^fem tã-

bem a ponderar : pondera-

rcy eftâ verdade pelas três

confideraçôes fcguintes.

I. PONTO.

COníidcra primeyra*

mente o myflerio cô

que nas referidas palavras

de David ajutou o Efpirito

Santo a necelTidade de mor-

reres com a verdade de fe-

res homem: Gjuis eft homo^ ôc

com a realidade de feres vi-

vo : ^it vivet. Para que cn-

tcdeffes como taõ certo he

que has de morrer , como
he certo que es homem , &
que vives. Taó certo he q
has de morrer,como he cer-

to que es homem j porque

fe como homem incorrelle

no peccadode Adaò, como
peccador ficaue obrigado à

morte. Poriffodiíreomeí-

mo David : /^"bí autem íicuí p^'''^^.

hommes monemim-.yòioM''

tros como homcs que fois,

morrereis. E taõ certo he

que has de morrer, como he

certo que vívesrporque ne-

nhuaheranç.^ paíTa íem os .

encargos a que eftava obri-

gada :&fe de AdâõpaíTou
Bbiiij a ti
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a ti a vida como herança, naõ fair quem húavezen-
porqiis na5 havia de paíTar trou,por iíTo meímo que
também a morte como en- entrou he impoíTivel. Se-

cargo? Por iffodiíTe Santo gunda : coníiJerando que
A"g. Agoftinho : Natns es homo l efte Munde hc com,Q hum
uliòln. Mortturiis es,, Ilk Joius mo- grande tahqíie-^ou fago^on-
&i. de rtnondum pojl ^(jm mnâum de as agoas íucceííivamen-

ihQ^' ccspitvtvere : Nafcefte: Pois te cntraó por hum canal, &
dis,c.t, morrerás : fó aquellc naõ vaíaò por outro; as múytâs

* cftàfugeyto àmorte
5
que agoas íaõ as muy tas gentes,

ainda naõ começou a lo- que em húa côtinua corrê-

graravida. Bem fe infere te vaõ entrando nefteMu-
logo do fer homem , & fer do , &: deípenhando-fe no
vivente, a neccíTidade de outxo \ Omnes niõrimur ^ c^i.Rc.

fer mortal: Gluts e/lhomo^ quaji aqua diUbimur m ter^^^^^

qui Vivet , & non videbit ram , qua non revertuntur.

mortem ? Entrarem , & naõ le defpc-

Eíia certefa podes avi- nharem^he impoíTivcLTer-

var mais no teu conceyto ceyra : confiderando como
com alguas comparações, a duração da noíTa vidahe

Primeyra : confiderando q hua jornada : ao nafcer o
a vida humana he hu thea- Sol partimos da poúíada

tro cõ duas portas , húa de- do ventre materno,& anda-

fronte da outra : pela pri- mos até chegar, Sol pofto,â

meyra entramos todos a fa- caía da íepultura : partir,&

zeronoffo papel hunsdiá- naõ chegarj nafcer o Sol,&
te dos outros ; ou para me- naõ fe pôr ; íer homem , &
Ihor dizer, todos diante de naõ íer cinza; viver, &. naõ

DcDS : pela fegíida fahimos morrer , he impoíTivel. Lo-

todos , depois de haver rc- go na noíTapropria vida, &
prefentado. Hua entrada fer humano temos o defper-

temòs todos para a vida : & tador mais cõtinuo da nof-

s»r.7 6 ^^^^^ rnefmo hua fahida : Í7- ia morte : Quis ffi homo^ qui

nus trgo mtr^ifus e/i ctnmhus vivet^ c^ non Vidòtt vtOY^

ad Vitumi é^Jimilis extíus: tem^
Def-
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' Defpertw^ poisjò homem, natureía, & da graça, q por

que ifto lés,ou ouves ler ; 5c difpcníaçaõ Divina admit-

a ti comtigo mcfmo te def- tiraõ todavia fuás cxcey-

pcrta : kinbra-te que es ho- çôes: mas eíia regra geral

mcm , naõ te eíqueceràs de de que todos havemos de

que CS mortal ; lembra-te q morrer , nenhú i difpenía-

vives, naô te efqueceràs de çaõ admittc, nenhua excey-

que has, de morrer. Ha de çaõ padece.Regra geral he,

chegar aquclle dia , em que que nenhum menino no \e-

te deyres natua cam;i, 6c tre de íua mãy feja ícátifica-

della te naõ levantes 5 ou te do , & tenha uío de raíeiõ:

levates delia, & naõ tornes & cô tudo difpcnfoii fe com
a dcytarte ; naõ tarda muy. Jeremias , & com o grande

to aquelle dia, cm que o Bautifla. Regra geral he,

Sol para ti nafça, & naõ fe que os que gozaõ davifla

ponha ; ou fe ponha, & naô clara de Deos, naõ padcçaõ

nafça. O que importa , he pena algua : ôc foy excey-

viveres como quem ha de çaõ Chriflo S. N. que ao

morrer : fazeres o papel ne- meímo tempo eílava vcn-

tíe theatrocomo quem ha do a Deos , como comprc-
de fair delle ; aqui eftà o hcnfor , & padecendo na

ponto; difpores a tua jorna- Cruz como rRortal. Tam-
da de tal modo ,^que jà que bem he regra geral, que em
he força parar na morte tê- quanto dura a vida tempo-
poral, naõ venhas a parar raljpoíTaõ os homens por
na eterna : efle he o acerto, fuás cbras merecer , ou def-

pelo qual fe diflingue o va- merecer a eterna : & cõ tu-

raõ pruciête do infinito nu- do Henoch , & Elias, fendo
mero dosnefcios. certo que hoje vivem , naõ

he certo quemereçaõ^ ou
II. PONTO. defmereçaò. DiíTe DeoVq

nerhum homem em carne

COnfidçra cm fegundo mortal veria fua hct: k cò-

lugar como MUiytas forme fentcm n uyros Pa-

regras geracs ha nas Icys da dres , difpenfouíe c5 Moy-
ícs 1
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•lcs,éieomS. Paulo, que a Salvou a regraV até cohdc-

-viraó Gl.iramente. Diífe q nando o Filho : qucbràra6

G eípirico que parte deite os fios da vida de hu Deosj

Mundo, naõtorna aappa- & naò quebrou eíta ley.

recer nelieí ôc ívibemos que Por iíTo com grande ener-

tornou a alma de Samuel, gia pergunta David: QunI
. DíiTe

,
que íc Adaò comef- he o homem ,

que vive , &
fe da arvore vedada, todos naõ morre : Ginis eji komo^

feus defcendentes incorre- qm vivei > & non vidcbtt

riaõ em peccado : 5^ cõ tu- mortem ? :

do a Virgem SáriíFima foy Que deras pois tu , òál-

excluida dcfte paíto. To- ma minha, por ter hum prii-

daseitas regras, com ferem vilegio,pclo qual naòenr
taõ geraes , tiveraõ fuias ex- tendera comtigo efta lej^í

ceyçóes. Mas tâto queche- Que fizeras por ter excey-

.

gamos àquellc fatal,&: irre- çaò que oppor a efta regra?

fragavel Eftatuto, àquellc Naô ha duvida que fizeras

.Acordaõda f-ntença Divi- da tua parte todo o poffi-

na
,
que to Jos havemos de vel. Pois naó te pedem que

-morrer ; aqui fc naõ admit- faças fenaó o fácil, & racio-

fteexceyçaòalgua;neftepo- navel. Viver bem, he ra-

to naõ hl privilégios que cionavel5& facií com agra-

aliegar ; por efta ley ha de ça de Dcos: 5c viver bem,

paiTar toda a carne, ainda q he privilegio para morrer

feja a que unio a fi o Ver- de modo como fe naô mor-

bo. Fa à Deos milagres por rèras. Que importa que o

diípcnfar nas outras regras: Jufto morra, fe a fuaalma

& por naò diípenfar nefta, vay a viver com Deos, &
fará também milagres. Naõ o Teu corpo unido outra

.podia Ciirifto morrer, por- vezaella,hade lograr da

que era Dcos : cãtudo por- immortalidade ? Se ao ho-

quenaõ deyxaffe de morrer mcm , como a homem , he

hum homem que era Chrif certo qne o efpera a morte;

to,quizDco8que morreffe ao homem, como ajuíto,

hum homem que era Deos. naô he menos certo que o

eípe-
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cfpera a immortalid^de.Dc

: todos os que vivem triunfa

a morte : & da morte triun-

faõ todos os que vivem bc.

Aífim como do impio fe

.diz,que naõ refuícita no dia

. do Juízo
,
porque refufcita

para a morte eterna 5 a/fim

do Jufto fe pôde dizer
,
que

naõ morre no dia da íua

morte
5 porque morre para

viver cternanaeote. De for-

te que, ( failando moralmc-
te) aífim como a refurrey.

çaõ dos Ímpios he rcfurrey-

^çaó apparente , 8c morte

]l j

*
' verdadeyra : Non refurgent

impiiy aílim a morte dos

Juitos he vida verdadeyra,

Sap. 3. ^ morte apparente : f^^tj?

V. 1. & ,fum ocuhs inJif^ienUum mori:
^' tlh autemfunt mpace. Efte

he pois o privilegio da-

quella ley, & a exceyçaõ
daquella regra. Eporcon-
leguinte, àquella pergunta
que diz : Qual hc o homem,
que vive , & naó vê a mor-
tcf Podem.os refponderrq
o Juíio; porque o Jufto no
ponto em que morre, on vè
^ Deos, ou te certo o vclloj

& como Deos he vida , no
pontoem que. o Jiifto vèâ
,niortç, ve também a vida:

.DaMúfte. 395
quehemorrer,como fe naõ
morrera. Por iíTodiffeSãto

Agoíiinho : Húi diligencia

pedes f zer para naô mor-
reres : fe temes a mortCjama
a Dcós

, porque k Deos hc

a tua vida, amando fempre

a Deos , fe|npre terás vida:

Habes qucd/igds j m nunqiu

mortarts { fi times mortem
^

ama viiam i
vita tua Dem

efiy Utta tua Chrt(lu$ eji.

Hl. PONTO. '

GOnfiderã ultimamen^

te , que como efta re-

gra da morre hc taõ com-
mua , & igual para todos,

aqui íe igualaõ todas as dif-

ferenças,& cftados , & cen-
dições da vida humana; a-

quífe arrazaõ ns ahuras, Sc

fe desfazem as íingularida-

des, & todas as linhas em
chegado ao centro faò uni-

formes. Em quanto a vida

dura, entre homem , & ho-

mem ha m.uytas , & muyro
grandes diflincçõcs; tantas,

que parece impoífível o
contallas,&: o fabeílas: por-

que Ccida hu trabalha fcnv:

pre por fe ditTerenai^r dc^

outros j taõ grandes, que à&

vc-

Div,

Sct.g,

de

vcrb.

/po-
ftoJ.l.|
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veies parece mayor a diíFe-

rcnca entre homem, &: ho-
mem

,
que a difierença en-

tre homem, ôc bruto. Ser il-

luíh-e, ou fer bayxo j fer le-

trado, ou idiota j rico, ou
.pobre; íenhor,ou e{cravo:

que diltincções naõ tem in-

trodufido no Mundo? As

^^j^^
idades, os coílumes, as na-

'jh çôes, as doenças , os humo-
'^'^ res, os oiíicios^os dunas, os

acontecimentos j quanta
• multidão de diflercnças te

prodafido? Chegou o pon-
-ío damorte ; jà naõ ha ne-

fiui differença. Nem ofa-

bio pode inventar arte para

efcaparderte ponto .-nem o
rico pode corromper efte

•miniílro inexoravelrnem ao

illuftre lhe tcrkò refpeyto,

nem ao valente medo , nem
ao menino màsíoa nem ao

ienhor obedienci-i. Tudo
já he hum, tudo igual, tudo

uniforme : ao paíTar por hu

pont ^ taõ apertado ficarão

fts diitercnças de fora : buf-

cava a morte fó a raíaõ c6-

nuia de homem, & como
achou efta em todos 3 todos

ficarão iguics na morte.Por

iffo diz David: Qual heo
hotDem^que vivcj&: naõ ve-

EfpirittíãeSy

rà a morte ? Como fe difle-

ra : Seja eftcjou feja aquelie

o homem, tenha as diffc-

rençasque quizer, & quan-
tas quizer,que híia vez que
for homem, elle chegará ao
ponto da morte, aonde fe

igualara com todos.

Oh que enganados an-

daô os homens com cftas

differêças da vida das quaes

nenhua bafta para os diffc-

rençar na morte: E que def-

cuydados andaô daquella

única differença que fó po-

de acompanhallosàlem da
morte ! A differeça de bons,

& mãos, naõ a deftroc a

morte,antes a eterniza: quê
foy jufto , ou o naõ foy , no
ultimo inftante jufto fica,

ou naõ fica eternamente.

Trata , ò alma minha , de

adquirir etta differença que
te faz femeihante aos An-
jos , & ao mefmo Deos : naõ

faças cafoalgú das outras,

em que podem fer teus fe-

melhantes es brutos, os có-

denados , & os Demónios.

Es fabio í Também o foy

Lúcifer, (k feus fequazcs:.

Es valente ? Também o íaô

osanirnaes. Tens gentilefa?

Também a tem as flores do
cam-
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^ carapo que logo n-iiirchaõ.

P Es illuftrc, rico , & podevo-

fo? Tud^foySalamaô, &
he quertaõ, fe fe falvou. Es

jufto , & acabaftc confervã-

do cíTa juftiva ? Só os Bea-

vcturados,&: Deos íaõ teus

íemelhantes. DifFerença q
traz comíigo taó alta íemc-

Ihança ; fó efta devo procu-

rar em quanto a vida dura:

porque íó efta poderey io-

gar , depois que a morte
chega.

Oh meu Creador , & Re-

dcmptor, que havendo fey-

to ao homem ixcto da mor-
te, por clle vos dignaftes fa-

zervos homem íugeyto á

morte: pelos merccimêtos,

que com voffa vida,& mor-
te me ganhaftcs , vos peço

graça, com que de tal for-

te empregue todos os inf-

tantcs de minha vida, como
íe cada hum fora o ultimo:

naõ viva cu hum fóinflan-

te fora de voíTa graça
, por-

que iffo he naõ viver : &: fc

Ifcii cu fempre viver pelo efpi.

rito de voíTa graça
,
pouco

importa q morra fcio tri-

buto de minha naturcía.

Naõ haja muyto embora
homem que vivarícm ver a

Da Morte. 597
morte, hua vez que naõ ha

honx julio que morra fcm
ver a vida

, q fois vôs, meu
Deos, eterno , immoi tal, &
gloriofo por fcculos de fe-

culos.

Refumo d(Jia Mediíafaí,

I. PONTO.
Todo o homem que viVe

ha de mor 7 tr for ijjomcpno

que vive , ^ he hof/.er/i, So^

mos Cfímofyuras que entrao^

á- fahem no thefitro : agoíis

que enchem , cí^ 'Vfifai no la*

go: caminhantes que partem',

á^ chegão najornada. Veja

cada hum comofaz o jcupa*

peli afua corrente ^& afua

jornada : & viva como defc'

ja morrer,

II. Ponto.

Tendo talas outras regras

fuás excejfoes fé ifta da mor"

te a naí ttmj [alvo a de vi*

ver bem
j
poro^ue afjim cemo a

refurreyçGo dos ímpios quafi

fifio he rtfurreyfaó , íií/Im a

nitrte dos Jujios quafi nal he

morte. Ditofo e qvegcza def-

íf pnvikgío dagr^fa ,
para

rKoderar origor d(jla ley d^

naturefu^

III. Pori-
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IIL Poató. ndla me pojjj parecer com à

Todas as diferençai de Anjos
^ & como mepno Deos-^

f/lados i& condi COéi da vida (^ nad das outras , em que me
C'fJ/aâ ria morte : excepto a de pojfo parecer com oi brtttoft

hns
^
á- mãos, De/ii pots & até com os Demónios,

umcamentefareycafo. porque

— — ———
^

—

—'

. i.r'.^mi>-^i
' í";aigt-^

MEDITAÇÃO III.

Da morce em quanto he ponto contin gente ,
qiie

ningem pode determinar.

M^fcít homo finem fuum.^ EccleC9.Y.Í2.

KUpl Em.íabes, ô Ca- por outra, contingente :'té-

!' '-V>f tholico ^ que has mos delia iuntamente hua
i;44^-'-j de morrer. Dirme- fciencia : Viventes fctunt : &
•has agora por ventura em hua ingorancia : Nefctt ha-

^uc tempo , em que lugar, mo : ou para dizer melhor,

& de que modo has de mor- muytas ignorâncias ,& hu^

rer ? Oh que taò certo he fó fciencia : porque fendo

o primeyro ponto , como certo íómcte que havemos

incerto efte fegundo ! Por de morrer , he incerto o

Fedi. i*^^ ^ Ecclefi lítcz , haven- qunndo^hz incerto o onde^h^

9.j5v do dito que os homens fa- incerto o a>';«(? havemos de

bem que hao de morrer: mòvrcv : N^fcítentm^Domi ^.^^^l

Viventes cnim fctunt fe ejje ne Deus mais , ( diz o Sábio rempi.

monturos : no mcfmo capi- Idiota ) hma finem fmm, '^^'^'

tulo accrefcenta, que naô ncque quanthm adtempns.m

fabe o homem do fcu fi n: que quan^um adlocnm.neque

Nefitf homo finem jutim Por- quantmn ad mcdum.

que como a morte por hua

parte he põto neceffario, £c

"-K 1 í- L POM-
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qui a pouco gerarerilõ^. An-

damos como bannidos pela

Juftiça Divina por caiifa

daquelle primeyro delitto,

a qual tem dado licença às

crearuras para nos matarc

em qualquer encontro, &:

I. PONTO.

PRimeyramcntc hc in-

certo o quando : Ncque
^j/aníum ad tempas. Ignora

o homem totalmente o de-

terminado rcpo de feu fim, fe cfíe fe dilata , he porque

o do a piedade do meímo Senhoraílim como ignorou
feu principio , 5c affim CO- o defvia. Ohalnaminha,

.&

.5,

rrio, para que entraíTe nefte refponde- me, fe fobes : Da
Mundo^lhenaõ pedirão feu tua vida mortal reílac-te

confentimento ; aílim tam- ainda miuytos anncs r He
bem lho naõ pediráõ para incerto oanno : KuPinasuh.is
haver de fahir dellc. Saõ os annorum mcertus eji. E do *'

fios da vida com.o os da xt2L^ preíente anno chegaras a

que na maõ de quem oste- vcrtodos os mczesr He in-

ce eílà o cortallos , ainda q certo o mez : Nirmnvs mcn-
cíicjaõ íóm'ente ordidos : finm ejns fifad te (Ji. E do

'^^^^'^^' Dum adbuc êi^er ^ftuctd^^ ~ :^^ mez chegaras a

«?c,As chaves da noíla mor- poííuir todos os dias, cu do
tt eflaõ na maõ daquelle prefentc dia todas as heras?

Senhor, para quem fó vive- Hc incerto o dia, & mais aRom.
14.8,

Apc.

3v7-

mos , cu morremos : fe ellc

fecha, ninguém abre 5 5c fe

abre, ninguém fecha. To-
dos os filhos de Adaó ,def-

de o ponto em que bebemos
a primeyra refpiraçaõ, cor-

remos o perigo de fcr ulti-

ma a primeyra. Temos ho-
je debayxo dos pés aterra,

que à manhã pódeeftar ío-

bre noíTas cabeças : 5c agora

pizamos os bichos
, que da-

hora : N^fiitís diem ^neqi€^'^^''^'>

koram, E finalmente para^^y.*

queeuviíTe que até o inf-

tantecra incerto, introduz

o Senhor na parábola fua

vinda ao ponto da m^eya

noyte : Miàa auinn ncBe
(hmor fa[íus€fi: Eccffpm"

Ins veriit : porque cík pon-

to naõ fabenios qual hc pre-

fixamxn te , nem a que JK-ra

pertcncCj nem a que dia.

Lira-
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Erradas fao logo as con- te repentina : porque (co-

tas que eu faço
, & fazem mo diz S. Gregório Mag-.

taBtos. Mas que niuyto no )-P^aò pode íer a morte
fejaõ erradas^ íe vaõ fcy- repentina , íendo muyto de
tas fcm o dono das nof- ante/efpcrada: Suhío , &
las vidas , que he Deos? repente tolluntur^ qutfinem
Cuydo por ventura que a fuum cogitado pravtdere ne-
morte hi de ter mágoa de fctunt : 5c o Jufto (como dizsap-
cortar meus annospor mui- o Efpirito Santo ) em quftl- 4.7.

to breves , ou minhas efpe- quer tiora q o faltee a mor-
ranças por muyto longas? re,acha-fe em refrigério.

Imagino que a naturefa fa-

rá injuftiça ao Mundo em o 11. PONTO.
privar de mim,ou a mim em
me privar do Mundo ? Que A /f As que raíóes , ou
fe lhe dá á eftalagem deq j^^Jlcaufashouve^paraq
fe vá o hofpcde ; ou que di- aquciic Senhor , que o he

reyto tem ohofpedc para dos tempos, & da cternida-

ficar na eftalagem ? Hof- de^quizeíTe que viveíTemos

pede íou , &: peregrino fo- incertos defte quando í Al-

bre a face da terra:oh como gíias apõtaremos aqui, pro-

vou paíTando defcuydado vadas com a authoridadc,

de qqe vou piíTando ! Pois com a rafaõ , & com o ex-

£ibe,quenefti matéria o emplo.

mayor defcuydo te devia A primeyra apontou S. ^^^^]'

caufar o miyor cuydaJo: Agoítinho, dizendo ; Lá/eí ter.

porque ninguém tem mais ulttmus dtes y utobjerventur^^^'^*'

raílió de temer a morte , do omnei dtes : Eftà eícondido

que aquelle que a naò teme. o ultimo dia, para que cfte-

ToTia pois o confeiho de jimos aparelhados todos 0$

Chrifio teu Silvador : que dias. Qhae foy dizer : He a

porque nao ilibes a hora,nc nolTa vida inccrta,para que

o dia, vigies todos os diis, naô ícja perverfa : ignora-

& todas as horas. Na tua mos o fim certo de noflbs

maõdeyxounaó fera mor- dias y
para que ponhamos

fi«i
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fim certo a noíTas maldades, em batendo às portas o Sc-

Se os homens fouberaô de- nhor, vòs lhe abrais como
terminadamente o prafo da fieis em íeii ferviço ,& cUe

fua vida , correrão defcn- vos premcc como fiel em
frcadamentc pelo caminho fuaspromcffas Vigia>sqiic

da perdiçaõj ou defafíando- o Senhor vem, êc fe vc, naõ

fe huns aos outros com a- tarda : & íe elle naò rarda

quellas palavras, que refere para vosjulgar, naõ tardeis

í»P»^-7o Sábio ; Naõ fenos paíTe vòs para vos convcrter.Ve-

a flor do tempo , coròemo- de que quem vos prometteu

nos de rofas antes que mur- o perdaô em qualquer dia

chem , naò haja prado de que vos converteíTeis , naõ

deleytes , onde naõ pafte vos prometteu qualquer

noffa brutal fenfu:ilidade: dia para vos converteres.

ou exhortando-fe cada hu Hoje vos convertey ,
porq

a fi meímo , como fazia a- hoje pode fer o voffo ulti-

quelle Rico do Eviíngelho: mo dia, o qual tanto deve

Alma minha,come, & bebe, fer mais efperado, quãto hc

que tens vida , & fazenda menos conhecido : Laíeí

guardada para muy tos an- ultimus dtes ^ utobferveníur

nos. Pois para que o ho- emnes odie.

niem pare na carreyra de Defta caufa fe fegue ou-
^^

fçus vicios,entenda que ho- tra, que apontou hum Au- Maifí.

je pode parar na de fcus di- thor crave por eftas pala- ^'^^*

ajs. Viva fempre fugey to à vras : Homo m vitns mvete- 1, ^a,

Icy da morte, para que o ratus ^vttrimfíiam tnttíandty'^'^^^''^^

efteji fempre à da raíaô. jecjuefubtto emmdandtvtríit'^'
^'

Oh homens
, jà que naõ fa- te carmjfit : Se o dia da mor-

heis qual he o voíTo ultimo te fora certo , entregàra-fe

dia, obfervay todos os dias: o homem a tantos, &. taõ e-

jà que ignorais qual he a oormes peccados
,
que de-

voíla ultima hora, vigiay pois , ainda que d-eíejíTe

todas as horas. Tende nas cõverterfe , naõ poderia fa-

mãos aceías as tochas da cilmente dobrar a vontade

Fé, & da caridade, p^a q endurecida com os mãos

1. Parte» Ce coflu-

Pat.
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coftumes : & ncgandolhe com femelhantes lances' gàP

Deos N. S. jiiftamente a nbaria o Ceo. Bem fe mof-
graça cííicaz que tinha defr tra logo

,
que nem por fcr a

^ merecido , certamente fe noíTa morte certa , o feria a

Spfc. Ga)ndenaria. Bem fabia a- noíTa converfaõ: antes quã-

rb^'
q^ic^lo^tro Monge, de que to o numero dos noíTos dias

erb. faz mençaô S. Pedro Da- foíTe mais fabido, tanto o^

^^^^^'^
mia5

i que dentro de três dos condenados feria ma-

crempl. diàs havia de morrer
,
por- yor : & por confeguinte hc

*• que fe tinha concertado cõ miíericordia de Deos
,
que

o Demónio, que o avifaíTe naõ íaybamos aquelle, para

outros tantos dias antes da que naõ fejamos defte,Deos'

fua morte; Scellecomef- no*5 livre de deyxarmoscre-'

feyto o avifou : & cò tudo ar em noffas almas as raizes

quando os companheyros dos vicios: porque depois,'

lhe fallavaõ em penitencia, ainda que nos vejamos en--

ou Sacramentos, dormia lo- redados , como outro Abíaf

^

go profundamente,& tanto laõ pelos cabellòs , & pcn-^

queellesfecallavaõ^torna- durados fobre a bocca dcf-

va a acordar : até que o ter- infernoinaò havemos de ter

mo finalado fe paffou, & el- animo para os cortar. E en-

le defta vida paraaeterni- taõ fe verifica o qwe diíTe'

dade de tormentos. Bem fa- Santo Agoftinho : Venit té*

biaq era chegada aíuaho- pus cum peccator veht po^nt"

ra aquelloutra mulher cof- tere'i& nonpoterit-^qma qffi*

tumada ao vicio de jugar: dopotutt noluií: & propíer

&c5 tudo quando agoniza- maltim nolle perdidit bonum

Va,exhortãdo-a os circunf- pojj^e : Là vem o tempo , em
rates é] nomeaíTe a JESUS, que o peccador queyra ar-

refpondia : Faro ; & quan- rependerfe , & naõ pqffa;

do inftavaõ que chamaíTe porque quando podia , en--

por MEARIA Santiíllma, taõ naõquiz: &:he juftoq

refpondia: Efivido : &: af- por amor da rebeldii de hu

/im efpirou,deyxãdoquaíi Nad quero
^
perca o rendi-'

ncnhúas eíperanças de que mento de hum Bempofjo,

-Mas
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*^ • Mas ainda que o pecca-

dor certamente fe conver-

tcíTe no ultimo quartel de

fua vida , & fe íalvaíle ,na5

era bem que foubeíTe o dia

de fua morte: porque diffb*

rindo até entaõ o exercício

de boas obras,pcrderia mui-

tos grãos de graça , & glo-

ria. E fuppofto que os que

trabalhão na vinha do Se-

nhor a ultima hora, rece-

bem o mefmo jornal,que os

que trabalharão em peio

todo o dia: todavia iftofe

entende quanto ao premio
cffencial da vifta de Dcos, a

qual todos os Beaventura-

dos logrsõ ) aiodi que foí-

íemdefiguaes nos mereci-

niêtos . porem naõ no n to-

ca àmayor, ou menor intc-

faô da claridade , amor , &
gozo com que vem aDeos.
Bem confirma efta verdade
aqúrlla vifaõ , em que a hu
íervo de Deo> foraô mof-
tradas três ordens de Bem-
aventurados: os primeyros

vinhad veflidos de grande

claridade, ôc cada liú trazia

fua Cruz aos hombros tam- -

bem resplandecente : os fe-

gundos defpcdiaô mayor
luz, & traziaõ fuás Cruzes
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nas mãos : os terccyros rei-

plandeciaõ mais que todoS|

& diante de cada hum lhe

levava a fua Cruz o feu An-
jo. E defejando aquelle fer-

vo de Deos faber a caufat

defta diííercnça , lhe foy

refpondido : que os pri-

meyros eraõ os que fe con-

verterão no ultimo quartel

da vida: os fegundos no
meyo de fua idade : os ter-

ceyros logo na flor dos an-

nos : & que para eíks a cla-

ridade do lume da gloria

era mayor, & o trabalho da

Cruz fora mais fuave. Sen-

do pois Deos hum Senhor

taõ zelofo do noffo apro-

veytamento , Sc amigo de

nos comunicar os thefou.

ros de fua gloria : não quiz

fazer a morte certa para a

noíla noticia
,
por naó fazer

a vida curta para o noíTo

merecimento. Quiz q def-

de o primeyro inlknte do

ufo da ra^faõ comcçaíTe o

homem a merecer, como fe

fora o ultimo,para que che.'

gando o ultimo , tiveíTe-

mos juntos muycos grãos'

de graça.

Ah Senhor ! Que graças

vos dará minha pobre alm^

Ce ij pelo
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pelo zelo com que procu- paço de fazer grandes pro^

rais que feja rica ? Que pay greíTos na virtude,

de famílias ha taó folicito Outra raíaô deita incer- i

cm coníervar,& melhorar tcfa declarou ChriftoS.N.

o morgado de íeu filho , co- a Santa Brígida, dizcdolhc:

IDO vos o íbis cm augmen- Si homo fciret tempus mortu Lib^.

tar os merecimentos a vof- Ju^ , ferviret mihi ex timorr,
^^^^''

los efcolhidos ? Bcdito fcja Se o homem foubera o tem- *
'

para íempre taò paternal a- po da fua morte , mais me
mor^taõ grandioía liberali- íervíra por medo

,
que por

^^^
dade , & taóbem ordenada amor. Faria como aquellc 16.*,

providencia. Vinde ho- Mordomo do Evangelho,

mens, & dcfde logo nos c5- q quando foube que o Sç-

yertamos todos a DeoSjCm- nhor o queria remover da

pregado emfeu ferviçoef- feytoria, & pedirlhecon-

ícs dias
,
que nos rcftarem tas, entaô he que as conccr-^

devida. Vinde mancebos; touaffim, ouaflím. Ouço- j,^ ,

que hum Anjo vos levará moomalevoloSemey^quCi.jí.
"

diante a Gruz fermoía , 6c fe naó dava hum paffo fora

refplandecente. Vinde Va- de Jerufalem í, era porque

rões , & levareis a voffa fabia que em faindo haviaof

Cruz nas mãos. Vinde an- de matallo. E hum Deos,

ciãos, & a levareis ao me- que todo he amável cm íí,

iiosíbbreoshombros. Vín- & todoamorofo para nos,

de todos, que para lodos ha gofta de o fervirmos por a-

claridadc eterna,para todos mor,& naõ por medo : quer

ha jornal inteyro. Mas nin- fer bufcado , naõ pela porta

gu:m tarde em cóverterfe, férrea do temor, íenaôpela

porque deíTe modo faz a porta efpçciofa dacarida-

fui Gruz mais pelada, & de. Oh Gatholico , ajufla

a fua Ittz menos refplande- tuas contas com Dcos , ain-

centc: & por iíTo Deos or- da que naõ prefumas que

denou que â noíTa morte as ha de pedir logo : habita

foíTe incerta, para que logo na Jerufalem dos que ferve

eonvcrtidos nos ficaffe eí- a Deos , ainda que o temor

da
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da morte tenaõ obrigue a íalteados da morte > Coa-

tanta obfervancia. Dize a tra a violência ds fcu poder

cChriílo que fique contigo, naõ ha fagrado com immu-
naõ porque o Sol dos teus nidade : affim como pôde

tuc.14.dias íe vay pondo : Mane entrar a toda a hora, aílim
*^' mbífcum Dêmne , quontam em todo lugar. S.Joaõvioq Apot:

advefperafett : fenaó porque ao império daquella ultima ^o- «
J-

amas em todo otempofua voz obedecendo aterra^'

o

companhia, Dà paílos fir- mar, & o inferno , dava ca-

-mes fia virtude , fuppoílo da qualosfcus mortas: to-

;^iic osdo corpo naõ eftc- do o Mundo he regiaô dos

jaó trémulos fobre a fepul- mortos,porque todo o Ma-
tura : abre as portas a Dcos, do he dcftrito da morte,

íiaõ porque as arromba a Quando os Reys da terra

violência de í\x\ juftiça , fe- por conquiftar^ou defender

xiaõ porque por dentro as a- hum palmo delia, a cobrem
bre o amor de fua bondade, de exércitos armados , &

rompendo batalha fe def-

IIL PONTO. barataò, ficaó os campos
femeados de cadáveres > &

A5 fomente he in- fuccedc muvtas vezes tin-N certo O QuMo^ íenaõ gir a copia de íãgueos rios,

tambcra o Onde havemos & inficionar os ares. Aílim
de morrer ; Neque quantum acõteceu nefta batalha grâ-

ad locum. Quê fabe íe mor- de do peccado contra o ge-

jrerà caminhando ., como a nero humano ; que apenas
Gcn. mulher de Loth , ou no lu- ha lugar no mar, &: terra ,q

3.^Rca!
ê'^^ Sagrado , como o Capi- naõ eftcja fumegando eftra-

Í.J4.'' -taõ Joab ; ou no íeu Jeyto gos da m.orte , 5c do pecca-

*;^^^ -dormindo , como elRey do. Abre os olhos, mortal,

jj. i^.Isbofçth; ou na meíaco- antes que ultimamente os
mendo , como o Principe feches. Que outra coufa bs
Ammonjouem outro qual- a redondcfa da terra , íenaõ
^uer lugar , como a tantos hiu campanha toda cuber-

cm di verias partes vemos tadedefpojosdamortejou
i . L Parte. Cciij hum
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4ium adro comum das cin- xcv : Necjue quantítm ad mõ-^

• zas de todo o género huma- dutn. Quantos géneros ha

-no? de infirmidades
,
quantos

Colhe daqui por fruto, acafos da chamada fortuna,

Gonfidcrar frequentcmête, quantas invenções da mali-

que em todo o lugar te pó- cia , & quantas mikrias da
de aílalt ir a morte , para q naturefa , outras tantas cn*

cm todo ordenes bem a vi- tradastema morte. Mataõ
da. Imagina o teu leyto co- os humores , mataô os affe-

mo tumba : & fe o corpo hc â:os5mataô os deleytes, ma-
bum quaíí veftido da ai- taõ as nuvens com rayos,os

ma 5 ao deípir o corpo dos edifícios com ruínas, a terra

vcflidos, coníidera que def- com tremores , as ondas c6
pes a alma do corpo. Quan- naufrágios , o fogo com in-

do começas ]ornada,ou via- cendios, & oarcompcíli-
gcm , ajufla primcyro tuas lencias : mata a fome, & a-

contas com Deos , como fe fartura 5 o riío , & a mclan-
a fizeras para a eternidade, colia; as feras,& os homens.

Quando fores tentado pa- como fe também o foraõ. E
ra peccar , reprefenta o lu- como íe todas eftas portas

gar da culpa , como fe fora naõ baftàraô para entrar a

p do íupplicio. Quãdo fahi- morte , nôs mefmos inven-

res de cafa, faze reflexão 5 q tamos diabólicas traças , &
podes naõ tornar a ella , fe- modos de peçonha , cõ que
naõ em braços alheyos. Ifto mate hua rofa ao cheyrarfç,

fteferprudcnte,(dizS.Bcr- hua carta aolcríe^huCru-

nardo ) efperar â morte em cifixo ao beyjarfe,5^ as meí-

todo o lugar
, jà que em to- mas efpecics facramentaes

do lugar te efpera a morte: ao commungaríe. E que fal-

Xn Mc giuontam mors ubiqueteex- tava ainda? De fi mefmo

Di^.^ ptííat , tu quoque Ji faptens naõ cflà fcguro o homem,
fiain\x, fuens ^ nhique eam expeíía- porque muytas vezes a fuás
*'^

òts, próprias mãos dàmovime-

Ultlmamente he incerto to de vida para íe tinr a vi-

o como havemos de mor- da. Oh morte, como ei> fá-

cil
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cll part vir , cjmo cftàs ciíTimos nomes de JESUS,
prompta píira acodir a todo & MARIA. E finalmente

o lancei A occafiaò ao me- aincertefa,queabíorvc, 5c

nos por hua parte hc calva: faz ferem de pouco momc-
para ti tudofaõ occafiões5& to todas as mais irícertefaSf

tudo cabellos, de q pegues, he , fe morrerá em graça de

. Aquelle gigante dos cem Deos, fefóradclb. Aqui

braços foy fabula : os teus fim, que todo o que fe dey-

naõ tem conto , & he ver- xa eíhr em peccado mortal

dadc. Quantas , & quam hum fó inftante , fica mani*

miúdas faò as malhas da tua feftamentc convencido de

rede
^ que cobrem todo o nefcio ,& temerário.

Mundo , onde caças os ho- Nefte ponto , &: em toda

Ecci. niens como aves ! Shut aves efta meditação poffo cxer-

^•"« laqueo comprehcnduntur , fa citar vários aíFcdos. Apon-
CApmntur hommes. Quem taõ-íe por exemplo os três

faberà pois o fim que o ef- feguintes j primeyro de ad-

pera > Nefcit homo finem miraçaõ , dizendo com Si

fuum. Bernardo ; Cómodo vivere

A efta mefma incertefa potes^ubt mort non andeslCO"

pertence outra mais peri- mo pode o homem viver

gofa ; & he , que preciía a nocftado, cm que fe naô a-

revelação Divina
, { que às tfeve a morrer ? Como he

vezes Deos cõcedcem pre- poíiivel que à vifta dehuá
mio de grandes fcrviços^) taõ grande incertcf.i,&: que
ninguê íabe fe morrerá de taõ formidáveis còíequen-

improvifo,fe de peníado;fe cias envolve cõfigo^viveíTe

cftando cm feus fentidos5& eu deícuydado no meyo de

Íuizo,fe privado delles por meus perigos , & fazendo

algum accidente ; fe acom- das offenfas de meu Crea-

panhado de Sacerdotes , & dor recoftopara deícançar

peíToas pias, fe defampara- a cabeça ? Oh que cego an-

do de todos , & fem quem dava ! Que temeridade pó-

Ihe meta a candea na maõ,& de compararfe com efta mi-

ajude a pronunciar os dul- nha temeridade? Segundo

Ce iiij de



4oS Exentciés E/pmtuães\
^e agradecimeto. Oh Deos voíroUnigenito Fílhó quiz

Eterno, & Ornnipotente, morrer pelos pcccadores,

infinitas graças vos fcjaõ fedo pregado em hua Cruzj
dadas, porque podendo vòs ao meyo dia , na veípera de

taõjuíía,& facilmente cor- Pafcoa, & fobre o monte
tar os dias de minha vida, Calvário, onde a caveyra

eflãdo cu fora da voffa gra- do primeyro homem eflava

ça y à çufta de voffa pacien- fepultada , me concedais

cia me concedeftes tempo, hua boa morte por fruto de

& auxílios para arrcpêder- fua amargofa morte. Eu me
me de meus pcccadcs. Mais ponho em voffas mãos : fc»

©brigado vos devo cftar ja o micu fim quando, onde,

por cflc beneficio, do que o & como vòs fordes fervido,

cftivera hum condenado, íe com tanto que vos digneis

lhe concedeffeis tornaffe a mudarme daquella aperta-

cfta vida para emendalla:

porque mayor demonftra-

çaõ he de voffa mifcricor-

dia fechar a garganta do in-

ferno, para que naõ trague

os peccadores,do que abrii-

la para que vomite os con-

denados. Peço~vos agora,

meu Deos, que jà q tivefíes

cípera a hum devedor taõ

atrazado , & de tantos mil

talentos , me deis dos the-

fouros de voffa graça poffes

para pagallos. Terceyro:

defejo , &: petição de huma
bo.a morte. Oh Senhor de

amorofa, & paternal provi-

dencia , rogo-vos pela me-
moria faudavcl daquelle te-

da hora para a voffa eterni-

dade , daquelle lugar para

os yoffos braços, & das mi-

íerias defta vida mortal pa-

ra o defcanço da regiaó dos

vivos. E feja voffa a gloria

por feculos de íeculos. A-

men.

Rejumo de/la Meditaçaí.

Sabemos todos que have*

mos de morrer : mas ninguém

fabe quúndo , onáe^ou como ha

de morrer.

I. Ponto.

N^ofúbtmas quando: põf'

que Deos he$ Ámhor danof-

pO) lugar & modoj^com que fa vtda ,
que a^éda entmiar.

OH
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iu alargar^ét para nh he ín- dai koas obra^: & qun Dtos

€at$ nai féaanno^ mez^ dtay que nalfabendo nos fe vivi*

,C^ hora , mas ainda o inflan- í(mo$ muyío , cêwefemos lego

te* Tome cada hum o avifo de a viver lem , para merecer-

Chrtjlo Senhornojfo^ que pôts mos mais glorta. Por ejte

tiao Jabe a hora , vigie iodas amor^ & fnvtdcmta lhe rtn-

as horas, áereygraças : & em qualquer

11. Ponto. idade que me achar , começa-

í . con- jlqui defcerey a confiderar rej logo afazer frogrejfos na
C^- as cau/as , porque Deos dif' virtude.

foz ejta tncertefa L Para IV. Porque fe o homem ^
rm refrear dospeccadosipor- foubcra o prafodafua vida,

que[efouberamos o prmfoda fervíra a Dlos mais por me-

^tda , guardáramos para o do^do qm por amor : & quer

fm deliam viver bem, Naã Deos queamda que nao hott"

retarde o peccador fua cover» veffe morte ^ nem nês pcdiffi

fão jpois naofabe quando lhe conta , tratemos de lhe agra*

pediraí conta. dar. Aqm me eíchortarey a

2 II. Porque ainda que ao fazer minhas ohras por ffti

pfccadvr lhe parecera que no motivo de amor.

fm do duo prafo havia de III. Ponto.

converíerje-^náo podertafa- Naofabemos também õ]u
^^^

ctlmente por caufa dos mãos gar onde havemos de morrer

cqflumes, Tremamos de os porque todo o Mundo he d(f
deyxar crear raízes emnoffa tritoda morte. Efia mente-

alma
,
porque depois , ainda q fa me pédefervtr de dffpcr-

qmyramos arrúncallas , nao tador^para que em wnhuma
poder enus , em pena de que parte meainva aoffenáer a

nao quizemos quando podia- Deos.

t^ios. Ulíimámcnte nao fabcmof

III. Porque ainda que nos o modo: porque a morte tem

. ccver teffcmos nofim da vtda^ muytas portais ^ humas que lhe

perderíamos t(dos aquelUs abrto a m fnta da natiirefa-y

giaos de g^açn , que pi dia- outras a malícia humana ò*

mos ter juntos pdo exetiicio p^r todas pede entrar . ©^

Coft.
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forte qm nem defimefmofjlk E aqui podemos romper

feguroobomem: mif^ríacer^ tmvartoséijfeãos^jk de ad-^

íamcnte rniiyío para admh tniroçao^for ver o engano em
rar, queaiégora vtvem6s\ jk de

Ao qm fe acrffce?ita ou- acção degrt7ças pela mct ce q
ira arcunftancta mais prin- Deos nosfez de nâs dar efpa*

Cipalde/taiticeríefa
t
que he ço defazer penitencia \jk de

nofâbermosfe morreremos defjos y ^ petiçãofervorofa

em graça de Deos
^ fefóra de hiía boa morte , alcançada

delia.Onde fe ve qtiam íemi' feios merecimentos da quepa^

rartohe o quefe deyxaejlar deceumjfo Salvador,

empeccado moríaL

MEDITAC,AO IV.

Da morte em quanto he ponto único, que hua
vez errado, ninguém pode emendar.

Statutíimcflhdminíbusfemelmoru Hebr.9. i/v

E cftatuto Ínvio- tem de único. Para cuja

lavei
y
que todo o ponderação.

homem morra hua
fó vez : porque alguns, I. PONTO.
que milagrofamente refuf-

citados , morrèráô duas, ^^Onfidcra primcyra-

naõ toy por força do efta- V^ mente , como fendo

tuto y fenaô por difpenfa- taõtraballiofode paíTar ef-

çaõdelle. Verdadeyramen- te trãze;menos trabalho fo-

tetemerofo heaqucllepaí- ra opaffallo muytasvezes.

fo pelo que tem de certo,& Notável differença ! Os pc-

peío que tein de incerto: rigosda vida temem- fe, por

mas muyto mais pelo que ferem tantos : o perigo da

morte
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morte, por fer uniço , fe te-

me muy to mais. Os traba

lhos da vida , icem noffa

maõ eftivcra, os diminuira-

mos : & o trabalho da mor-
te tomáramos multiplicai-

lo , íendo que he mayor que
todos os da vida. Hum rco

fentenciado pela Juftiça hu-

mana a que o degollem , de-

feja que o golpe do cutello

feja único : fomos os homcs
fentenciados pela JuftiçA

Divina a morrer natural-

mente: com tudo dcfejà-

ramos que fe repetiffe o
golpe. E com rafaô : por-

que como diz hum Au-
. thor pio ; Tmendnm ejl

errar e fetnel , ah mmo his

• errat : Muyto para temer he
errar hqa vez^o que hua vez
errado naò tem emenda.
Diga pois cada hum faltan-

do comíigo mefmo: Caufa
cm que tanto me vay ter bõ
dcfpacho , & naõ pende
mais que de huma fentença;

alvo que tanto me importa
accrtallo , & naõ hey de
atirar mais que humafetta:
jornada que taõ occafiona-

da he a erraríc o caminho,

& nnõ tem fahída.nçmre-
greíTo : morte unicwi , à qual
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pode leguirfc morte eterna

ponto taô pefado ,& ponto

taó indivifivel , & naõ ha-

ver lugar nem de Ihefcgu-

rar o acerto , nem de lhe e-

mendar o erro ! Efta pro-

priedade da morte fó naõ

íerà formidável para quem
attentamente a naõ confi-

dera.

Daqui poderey tirar por

fruto , aperfeyçòar te das

minhas obras , como fe ca-

da qual fora única , & fora

ultima. Na verdade , como
todo o efpaço do tempo hc

fucceíTivo, cada inftante he

morte do outro inftante : &
cada obra que nellc fiz , em
eftando feyta bem , ou mal,

em certo modo pode dizcr-

fe que eíTa obra morreu bc,

ou mal : & aíTim como a

morte he temeroía, porque

naõ tem emenda , aíTirri o

deve fer cada inftante ,
por-

que hua vez perdido cm o-

brar mal , effe mefmo infta-

te, &'effa mefma obrajà

naô pode recobrarfe. Cou-

fa digna de íe nctar ! Efià

hum homem fozcndo neftc

prcfcnte inftante qualquer

obra com negligencia , ou

com fervor 5 culpável , ou
lou-
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louvavelmente : là fica cfta direyto que tcmactfccptroi
obra efcrita do mefmo mo- & todos feus theíouros , &

. do nos annacs da cternida- honra , & vida juntamente,
de. Poz o peregrino neftc Como eftariaò os circunf-

caminhj da vida humana tãtescheyos* de alvoroço, 5c

hum pé ; ficou logo a pega- expedaçaô com os olhos fi-

, da eííampada para íempre^ tos no lanço que fahia! Co-
para Deos a còfiJerar, Pois mo tremeria a maô do in-

fe Dcos me confi Jcra cada certo Pvcy ao pegar dos da-

pègida de por a, raíaõ hz dos ! Com que ànfia roga-
que com a íua graça confi- ria que fc cõmetteíTc o nc-

dere eu de por d cada paf- gocio ao perigo ao menos
fo: Eu quero animarme a de trcs lanços í Ay alma
que todas minhas obras fe- minha ! Sabe que cfte mef-
jaõ únicas na perfeyçaõ, aí- ^o cafo ha de páíTar por ti

fim como podem fer ulti- mns cm termos de perigo,

mas na minha vida. Os paf- & incertcía mayor infini-

fos que dey errados, jique tamente. O lanço dos da-

impoílivcl he deyxar de ha- dos hehum fó
^ porque hui

vcUos dado , & impoílivel fó he a morte : Statuttim ejl

deyxar de conhecellosDeos homtmbus femel mori : & o
emcndalios hey ao menos q^c neíle lanço vàs a pcr-

com a penitencia, para que der , ou ganhar, hehum
Deos moftre q fenaõ km- Reyno , poièm Reyno dos

bra dellcs. Ceos ; he a vida
,
porem vi-

da eterna 5 he a honra , mas
lí. PONTO. honra de íer filho de Deos.

Miíeraveis daquelles que

ESt^ ponderação de fer lançarem azar!

a morte única, poíTo Daqui tirarey por fruto

avivar mais com alguas c5- hua perfeyta refignaçaó nas ?raim.

parações. Seja a primeyra mãos de Deos, nas quacs ^p^^-^»^^'

dehunRey^quefoíTeconf. cftnõ as minhas fortes:& co- ,tf. j'j.

trangido a expor ao tombo, mo diz a Efcrittuía: As for-

ou forte de hum fó dado , o tes lançaô-fe no vaío,mas o
Sc-
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Senhor he quem as tempé- do aparelhados nellas finco

rajfccunaó refirtir à íua tiros. Com a primcyra pe-

maõ, quando acompanha a dra fegurou a tefla do ini-

minha , clle invifivelmente migo: mas com as outras

me ajudara a laçar boa for- quatro fegurava a maò para

te. Portanto eflà adverti- acertar o tiro. E íe David
da^alma rainha , de que na- naõ acertara o tiro

,
que fo-

quella hora naõ defejes ra de David? Alma minha,

mais eí^paço de vida ,
pare- tu es o novo David que has

cendo-teque com o tempo de combater com o Gigãte

poderás melhorallajporque do inferno ,
que ha muytos

hc engano do Diabo, com q annos te eípera na campa-

tc feyto grande eftrago nas nhadcfta vida mortaljunto

almas : ôc lembre-te bem q às rayas da eternidade. Mas
naô ha melhor difpofíçaõ naõ te he permittido levar

para fer aquella forte boa, mais qtie hua fó pedra, por-

doqentregalla nas mãos de que a vittoria depende de

Deos. hum fó tiro
,
que he o pon-

IIL PONTO. to único da morte. Oh co-

mo te importa ter a maò ex-

SEja a fegunda compa- crcitada ! Porq fe errares,

raçaõ a de hum Solda- hc certa , & irreparável tua

do que entra em dcíafio co miferia.

outro notoriamente mais O fruto deftc ponto íerà

dcftro, & valcrofo , 8c me- ufar do remédio que apon-

Ihor armado
, que elle ; & tou S.Paulo, para q a morte

que toda a efperança de ve- naõ íeja única
,
quádo diíTe:

cello pendeffe unicamente ^wtidte morwr: cu morro i cor.

de lhe acertar em cheyo o cada dia: porq paraqucm M n*

primeyro golpe,fobpcna de morre cada dia, claro eíià q
euftarlhc o erro a própria as mortes faõ muitas,& naò
-Vida. Tal foy cm parte o hua fó. Morrcrey pois cada

deftfio deDavidcom oGi- dia
, jà pelo excrcicio da

gante : mas por iffo fc pro- moxtificaçaõ , jàpela medi-

veii de íinco pedras , Icvan- taçaõ da mort^. Farey o q
fazcna



4t+ Exercícios Efpirituae?j
íazem os Soldados, que pa- queis efficazmentc o fruto

i^a puxarc hui vez pela eí- dcltc Sacrifício para que fe-

pada branca, fe cxercita5 guindo-vos cada dia pelos

n:u/tos dias na preta. Se paíFos da voíTa mortifica-

húi vez hcy de morrer de çaõ, vos alcance ultimamé-
todo,por partes quero ago- te,quando chegar ao de mi-
ra eníinarme a morrer muy- nha morte. Amcn.
tas vezes. Morrerey ao dcf-

ordenado ufo dos fentidos,
"* —^ -^

morrerey à foltura da lin- Refumo drjla Meditafaí^
gua , morrerey à eftimaçaõ

do Mundo , aoíentimento I. Ponto.

das injurias , & à liberdade Tt emenda mjhntt he da

da carne. Oh ditofos aquel- mone^por fa tmico-iqnefío

les, que fabem multiplicar erramos , errado fica para

hua morte neceffaria pelo f^mpre. í^ia condifao parti--

cíiatuto danaturefa , em apa qualquer ohra nojji fy-
muytas mortes voluntárias ra em qualquer tn/iante^que

pelo amor de Deos! Seque- fefoy boa , ou ma , ajjimfica

res que o inftante da tua eteínamente
y
fendo trfíprffivél

morte te renda infinitos fc- naÕ haver Jido , & tornar a

culos de-vida^parte os pou- ganhar aquelle tnjtante^ que

cos dias defta vida em muy- hu a vez fe perdm, Farey

tas mortes : que quem para pois cadaohra y comofe fora

íi morre cada dia, hum dia unica^& ultima.

ultimo que morre, começa, II. Pcnto.

& naõ acaba de viver para Se ny lanço único de hum

Deos eternamente. d^^do eftivtfe o perder hum

Oh fuaviíllmo JESUS, Reyfeu EJlaáo , & vida , co-

que com voíTa morte única mo tremeria defle lanço ! Jf-

vivificaftes todo o Mundo, fim o homem deve tremer de

&qi]izelksrepetir-cadadii que de humfo ponto dependa

no Altar o Sacrifício , que o perder ^ ou nad perder a Glo*

huma vez offereceflcs na rta. Ponha logo as fuásfor-

Cruz: peço- vos me appli- tes na mao de Veos^ | o refíg-

narfe
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mrfe he rmedio parafaht- mo trâbalharxa por ãcntal"

nmboas, lo\ Trabalhe c/da hum por

III. Ponto. acertnr a morrer bem^^xerci'

Se o que fahe adefafioJoU' tando Je em tnorrer cada dia

hrjfe que em humfó golpe cori' pela mortificação , & pela

Jijtiã o vmcer iOU morrer-^ co- meditação daquãla hora.

MEDITAC,AÕ V.

Da morte em quanto hc apartamento.

Siccmefeparat amara mors ? i.Reg.15.32,

(Jado elRey Agag, iíTo chamou à morte amar-

vencido, & cattivo goía : porqae verdadeyra-

pórclRcySaul, foy mente hua dís condiçõcí;',

mâadado vir à prefençade que faz a m.ortemais chea

Samuel, parafe executar £ de amargura, & diííicultofa

fua peíToa o ult'mo cafligo, de tragaríc , he fcr hum to-

todocheyo de pavor, admi- tal apartamento. Porque
raçaõ, & anguftia, diíle tre- três golpes juntamête exc-'

mendo : Hc poíTivel que cuta a eípada da morte : o
aflim aparta a amargoia , & primeyro aparta o homem
cruel morte : Siccwe fepa- díis coufasdefte Mundo : o
rtf/^wártíwí?rj ? Apartava- fegundo aparta-o das pcf-

íe efleReydo feu Eftado, foas:o terceyro apartsi-odc

honras, & riquefas
,
porque fi Ricfmo , dividindo a alma

fora vencido , & dcfpojado; do corpo.
apartava-fe de feus am^igos,

parentes, & vaíTallos
,
por- L PONTO.

que ettava cattivo 5 & apar-

tava íede Ç\ mefmo.ôc tudo ^^ Uanto so primeyro
o mais, porque morria. Por v ^.golpc: coníidcra-te, ô

Ca-
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õrholico, jà dcfçonfiado nhava diante do tumulo hu
dos Médicos, & dcfcngana- pregoeyro, que levando ar-

do por avifo daqucllesmef- vorada em hua lança huma
mos que te amaõ

, q íó os q defprtíivel mortalha, cia-

de veras te an^aõ, fe atreve- mava com a voz , & muyto
ráo a dcfenganarte. Dirás mais com fcmeihante in-

entaõ comtigo mefmo; Em- íignia, dizendo aflim : O
fim que hey de apartarme Graó Sultão tira para íl de

da minha caía, da minha todos ícus citados ,& the-

fazenda, das minhas poíTeí- fouros cila fó alfaya. E íe

íbes , oííicio , património, queres exemplo mais do-

lugares,dignidade ? Em fim meftico : do Catholico Mo-
que efta taõ adorada pala- narca D. Fiiippe II. fe con- ^.^*

vra Mm
,
pela qual traba- ta, que citando próximo ávirt.íib.

lhey,veley,& padeci, for- morte, cham.ou o Príncipe í-c.j.q,

çofamenteha de perderfe? feufilho, &afafl:andoo co-l

Com o mefmo império ,. & bcrtor,lhe moftrou o peyto

vioiccia, com que hum fal. mananda favandijas afque-

teador rouba os paíTagey- rofas
,
que a força da infir-

ro3 na eílrada , me defpc a midade produfia, ôcjunta-

morte de todas minhas cou- mente lhe diíTe : Olha filho

fas ? Naó me permittes , ô em q vc a parar as riquefas

Morte, que leve alguacou- do Oriente, & depois de

fado mais preciofoíNefcio ferem noíTos dous Mun-
penfimento ! Contenta- te dos, morremos defte modo.

com huma mortalha, feta Eifaqui o que fentem os

derem, & depois com os defenganados :& ainda que

bichos da fepultura. . Tal ellesonaôfentirao, como
foy o troféo, que diante de pode naõ fer verdade o que

fua pompa funeral mandou diz o Efpiriro Santo : G/^- 1* Ma-^

levar Saladino Graò Sultão ri2 ejusfircus^ & vermtif^^^''^^

do Egypto, fenhor que fo- efl : a gloria humana he bi- Piaim.

rada mayor parte da Afia, chos )& immundicia: Cum"^^'^^'

& Cinfim fe via hum pobre tntertertt •> nún fumn otnnta^

cfcravo da morte. Cami- mque defccndet cárneo gloru

ejus:
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ríus. Em chegando a mor- íente a memoria dequehc

t^ deyxaremos tudo , nem terra , & em terra fe ha de

os fauftos , 5c pompas defte desfazer ,
caminhando lo-

Mundo nos poderáõ acom- bre efta confideraçaô ,
íe a-

panhar. charà defpegado , & paíTa-

Tira tu daqui tambcm o rà livremente naqueiia ho-

teu defengano, ôc coník de ra.

du IS refoiufóes: huma, def- A efta refoluçaó de dei-

pjígar o coração dos bens pegarme dos bens do Mun-

do Mundo ; outra ,
procu- do , íe figa a íegunda ,

que

rar adquirir os do Ceo : he procurar os do Ceo :
an-

porque daquelles pode def- tes do defprefo daquelies

pojartc amorte, & deíies me poíTo aproveytar para

naô. Para deípegarcs o co- o augmento defles:ajuntan-

raçaõ dos bens do Mundo, do merechnentos ao meímo

lembrc-te que hasdemor- tempo que reparto efmo-

rer. Por iíTo ooutroman- Ias J & enthelburaiido no

dou efcrever em huma ca- Ceo o que por.força hey de

veyra efta breve , mas pro- deyxar na terra. Aílim fa-

funda fentença: Cogiianti zia Santa IdaDuqueía àc^^^.^

velefcunt omnia : Quem nif- Saxonia,que mandando em na lua

to cuyda , tudo o mais def- vida lavrar de mármore o '^^^^^

prefa. As formigas , íe pa- íeu jazigo, todos os dias oscctcm-

ra naó paíTarem adiante, enchia de diverfascoufas de bro.c>.

lhe põem vifconas eftradas, comer, & veftir, &: as diftri-

acarrecando terra formão buhia pelos pobres ; fazedo

hua ponte por onde paffaò do fepulcro medida para as

livremente. Osgoftosdef- eímolas , & das efmolas

te Mundo faó viícofos
,
pe- mediaa para a remuneração

gaõ-fe muyto ao coração; da Gloria r como íediffera:

porem: f^ade âdformicam^ Eu naó caybo aqui com ef-

J-^* o piger^&con/idera vtas ejus: tas coufas: vaô diante ^
que

^' ^'
aprenda o homem da for- a bocca defta cova he porta

miga , côfiderando nos feus por onde iraô fairme ao

caminhos ; & fe tiver pre- Ceo. E defte modo quando

I.Parte. Dd enchia
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oichia a fepultura dos bens
do Mundo

^ vafava o cora-
çaô da cobiça delles. Farey
pois eftas contas comigo:
Se hey de ínorrcr,& nenhua
deltas coufas tem íerventia
no outro Mundo, para que
as confervo com t?.nto ciiy-
dado, & afTcrro ? Se fou ho-
mem, & fou Chriftaò

, que-
r-o também fer prudente:
como homem fey q ha mor-
te, como Chriftaò fey que
ha Ceo; quero como pru-
dente ajuntar no Ceo as ri-

quefas eternas , repartindo
viqui liberalmente as teuv
poraes.

O mefmo que diíTe da
cfmola

, poffo appiicar às

mais virtudes , & bens da
^Ima, dizendo : Siccwe fe-
p^rafamara mors ? He pof-

fível q a violência da mor-
te aiiim coíiuma defpojar
de todas as coufas do Mun-
do ? Pois eu procurarey
daqui por diante fozer em-
prego naquella forte de
bens, de que e!la me naò
poíTi apartar. Nifto porey
meu principal cuydado, em
ti as minhas demandas fsjaõ

íbbre o morgado da Glo-

ria: as minhas ene opiendas

E/pirítuaeSj

fobre as virtudes q Chri^
to me encomcndou:os meus
livros de contas , a juíiar as

da confciencia : as minhas

alfayas o adorno interior

da alma. Bemditoíejiis, Se-

nhor, que foftes fervido a-

lumiarme. Oh quam dig-

nos fao de rifo os cuyda-

dos dos homens cm matar-

fe por aquillo , de que os ha

de privar a morte , ôc por

ventura hoje , ou à manha!

Oh quaô dignos de com-
payxao os que naô procu-

raó entheíourar virtudes,

& merecimentos ; bens que

pode íervirlhes de foccorro

em qualquer ncceflidade,

& fazerihes companhia em
qualquer apartamento

!

IL PONTO.

QUanto ao fcgudo gol-

pe , confidera que naô
fó te has de apartar das ri^

quefas, honras, & goftos

defte Mundo ; mas também
dos pays, mulher ,& íilhosj

dos parentes, amigos,& co-

nhecidos : golpe tanto mais

dolorofo
5
quanto mais fcn-

íivel, & apertada cofluma

íer a uniaò do afieéto com
os
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os bens da nâtuixía, do que
com os que chamamos da

fortuna. Nemhuafópeí-
Iba te fdrà companhia na-

quella jornada : fó os filhos

iraõ comtigo : mas quics fi-

lhos ? As obras boas , ou
màs j as boas, que faõ filhos

legítimos da vontade hu-

mana junta com o auxilio

Divino 5 5c as màs
,
que faò

filhos efpurios da mefma
vontade humana, adultera-

da pelo impulfo diabólico:

Tfínc (diz Santo Efrem ) non

ntf%. comttabiíurjilium patê r ,mn
filiam mater 'ifion uxor mart-

tum , nonfraterfratrem ifèd

folUm ofera^fjua õjuifqm egitf

fivt bmdfiví mala. Dirá en-

tão o moribundo com hum
íbntimento muy cntranha-

vel ; Emfiiii que fe ha de

acabar aquelle trato fami-

liar com meus amigos , <k

parentes ? Hey de partir-

me para outra nova região,

onde ninguém conheço ?

He precilb defpedirme pa-

ra íempre de todos os que
me amavaõ ? A Deos filhos,

â Deospays,a Deos eípofa.

Jà fe abalaõ , & jà fe arran-

cão de meu coração garfos,

que taõ incorporados ti-

. DaMorle» 41p
lihaõ nelle íuãs antigas rai-

zes.

Pondera neflc lugar duas

coufas. Primeyra : quão
falfificada he a amifade dos

mundanos entre fi , & quão

fallido o amor
, q fc funda'

em carne, & fiingue.Porque '

todas as fuás finefas naquel--

Ia hora fe refolvc em chorat^

quatro lagrymas , ou fub-

miniliradas do amor pro^

prio, cu puxadas à forçai

em naô lembrarc ao mori-

bundo fenaõ temporalida-

des; & em ter íentido no ar*^'

recadar o que fica, vaiando'

tal vez as arcas antes que

ellc feche os olhos. De for-

te, que (como diz Santo An-
tonino) Tota eorum folía(U'\-^^* ç^

do ejl de Uva , non de anmkt.^ %,

todo o feu cuydâdo naõ he

daquclla alma,íena5 de^tof-

quiarlhe a lã. Por iffo excla-

ma Santo AgoRinho , dizc-

do: Ecce ^fruíres .,
mnndi auii -

f^*^ p^J.'

ciiia quanta , ^'f/ qualis eft > trcs.

non emm eft ctltqtiu ,. qmtan-

tum armcum^ vel cognatum

dútgat^quodper unam nociem

fecum morart cupiat : Eif»

«qui até onde chegai ami-

fade do Mundo; que naõ ha

amigo^ou parente, que rato

Ddij ím€
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ame o defunto
, que folgue No que toca a mini , cftòu

de morai*com ellc^ncm hua certo que vou para o infer-

noyte; P''ide ergo^o homo^ nô,nem por mim reftadi-

quales amtcos babes
^
pro qui- ligencia alguma que fe faça;

lus animam perdis , fro cjut- rnas eíTes filhos , & mulher

bus Deum offmdis.Por tanto vos encomendo, Padre, pa-

conhece homem os amigos ra que os defendais cem
q tens ,

pelos quaes perdes voíTas letras , fe alguém os

a tua alma
,
pelos quaes of- inquietar fobre a fazenda

fendes a teu Deos. que lhes fica. E por mais

Segunda ; de quanto im- que o Padre pregou, inflou,

pedimentohe naquella ho- & orou, nunca pode tirar

ra ao miferavel moribundo delle outro ado de contri-

oamordefordenado de fi- çaô , até que cfpirou, Infe-

lhos , ôc parentes. Porque a hajfimc cmwu, ( lhe puàci'â-^i!]'^^
^

naturefa delejofa de íe naõ mos dar vozes com S. Sal- Ecdcf.

dividir , de qualquer aza viano ) cogitas quam bem
pega para recufar o golpe, ahipoji tevtvant ^ ncncogi-

& avivar o fentimento. Ao tas qukm male tpfe mortaris^

que fe ajunta,que os pccca- Homem o mais defventu-

dos commettidos por caufa rado de todos, cuydas de

deflc amor, entaó apparecÊ como os outros depois de

diante da confcicncia para ti vivaõ bcm,& naõ cuydas

mais atormentalla. E che- como tu morres mal? Eif-

ga a cegueyra a tanto ,
que aqui pois os frutos que pro-

as vezes naõ dà Ingar ao ar- duz aquclle amor defbrde-

rcpendimento, h. à rçflitui- nado. cu

çao, & por naõ defaccõmo- O fruto porem , que ttr

dar os fiihos/e accòmoda a deves tirar defte ponto , he

alma aos tormecQs eternos, mortificação defte amor

Como fuccedeu a hu Advo- carnal, & todos feus excef-'

gado, do quil refere o Caf- fos. A ninguém ames fe-

deal Bcllarmino
,
que fendo , naõ em Deos , & por amor

chamado para ajudallo a de Ocos ,
para que te naôa-

bcm morrer , ellc lhe diffc parte de Deos. Porque co-

mo
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mo diz o Real Profeta : Si pobrcfa Evangélica^ &: o

jfg* ^^ mn nonfuermt dommatt , líc amor dos parentes peio de

juita tmmaculatus crõ : Se os meus Chrifto ; cílimc , agradeça,
mterpr. ^^^ fenhorearem o meu co- & confervc efte íínguíar dó

Amo- raçaô,eftarey livre de pec- de íua graça. Porque aflim
oi"i cados. Efpecialmente hc como quê faz jornada pro-

Thco- neceffario efle di<5tame aos curaalleviarfe de pcíos , ôc

icg.tú. Religiofos que profeffaõo impedimentos ,
principal.

§•^4* íeguimentodeChrifto:por- mente empaffos eftreytos>

que eftes taes faó os verda- & fragofos ; affim quem ca-

deyros Levitas, que para minha para o outro Mun-
poderç guardar os feus con- do,no tranzc apertadiííimo

felhos , & cumprir com o da morte
,
quanto mais le-

que promettèraô,primeyro ve feacha do pefo do amor
dizem aos pays , & filhos: das crcaturas , tanto mais

Deu . Naõ vos conheço : 6^ii di • fácil , & fegura tem a paffa-

^^''^^' xtt patrt fuõ i & matrt fua: gem.
Nffcto vos: & fratrtbuífm:

Ignoro vos : é* n^fcierunt fi» III. PONTO.
hos fuôs. Hl cujlodierunt elo-

quiumtuum^érfaHtitnttiií •^Uanto ao tcrccyro

/^rx;<4T;írf/«í.Por iíToomef- v /.eolpe, coníidera co-

mo Senhor , àquelloutro mo urtimamente pcnetran-

mancebo
, que pedio liccn- do a efpada da morte a mais

ça para enterrar a feu pay, intima uniaõ , chega tani-

íhe refpondeu : Deyxa os bem a apartarte de ti mef-

mortos íepultar os feus m^o , feparando a alma do
mortos. Aquelle pois, q por corpo. E como efta uniaó

cfpccial vocação de Deos, erataóintrinfeca^taõanti-

& ineftimavel beneficio de ga , & taó natural , o golpe

lua bondade fe recolheu ao que a desfaz, fera taó cruel,

cftado religioío , onde tem como fenfivel. Na Eícrit-

anticipadamente feyto efte tura fagrada lemos , q a Da-
apartamento do Mundo^re- vid lhe cuftou muytas la- ^g^^S-

nunciando as riquefaspeU grymasoapartaríedcjona^

J. Parte. Dd iij thas.
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thas;porquc a amifade lhes morte, a q aíTiftiíTes , acha-

tinha como pegadas jts ai- ràs q òs pulíos fe retiraõ , o
mas. Quanto mais incon- peyto incha, a refpiraça© fc

foiavcis lagrimas, quanto apreffa,as fontes fecnco-
mais dura repugnãcia cuf- vaõ , o nariz fe afila , os la-

t«iTà oapartarfe liua alma, grymacs fe humedecem, a

naõ de outra alma diverfa, bocca efeuma,a garganta fe

com quem naõ tinha uniaò aperta, os olhos paímaõ , as

natural ^ & verdadcyra : íe- extremidades fe esfriaô, &
naõ de hum corpo,c5 quem finalmente toda a figura cx-

mô fó citava pegada, fenaõ terior fe muda,porque a ai-

iutrinfeccjmcnte unida de ma eftà de mudança : Et
fubítancia a fubfiãcia? Dei- hac qutdem^ ( diz S Bernar-

pcdem-fc pois eftes dous an- do ) cjna vidcmus deforts,&
tigos companheyros : fabe qua feníimus ^ levtãfunt ad'

Deos quando , & como tor- ea^pta mins antma nnfcrah-

naràõ a ajuntarfe. Defpe- lis jam fneguftàt'. & eflas

dem-ÍCj& o abraço q íe daô, cpufas que de fórâ vemos,

he dcfpegarfe do abraço. ] à faó leves a refpeyto das ail-'

vay ceifando o delcytoío, guftias,que!à dentro paíTa a

& am.avel ufo dos íentidos: alma. Ocertohe ,
que efta

apaga-fe para feus olhos ef- ánguftia da morte ninguém

rá luz vifível: ceífaõ de húa pode explicalla : porque os

vez rodos feus movimen- que eftamos vivos , falta-

toy: muda-fe o efpirito para nos a experiência j & os que

outra habitação deíeonhe- paífáraõ por clla.jà naô pó-

cidíí. Que horror! Que ad- dcmdeclaralla. E aíTimpa-

miraçaõ! Queícntimento! ra alguc o explicar, era nc-

Siccwe fepcirat amara nwrs^ ceífario ícr juntamete mor-
^^ Èfte fentimcto,que paíTa to, &: vivo; morto para fen-

dentro da alma, íe pode co- tillo, & vivo para explical-

nheçcr pela horrível mu- lo.

dança, que exteriormente Maseífev^oucoqiieíabe-

vemos no corpo. Porque fe mos , balia para tir u' deita

trouxeres à memoria algua confidcraçaò muytos pro-

vey*
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vcytos] efpecialmente eftcs

dous. Primeyro : que quan-

do houveres de fazer quaU
quer coufa , te cgníiclcres

primeyro polto naquella

ultima agonia j & o que a

confcienciafíeitediffer, q
fnúj folgarás entaõ ãc Ir^ver

íc}'to , nem por tod^ o Mu-
do te determines a fazello.

Segundo : que trates com
todas as veras d^z mortificar

teus fcntidos , &. potencias,

que hc- a diípoíiçaõ mais

própria para naõ fentir ra-

to a di vlf.iô delle goJpe. Os
olhos que ha de eícurccer

,a fombra da morte,fechc-os

agora a modeília : língua,

que totalmente ha déeíbr
muda, coftume fe deíde lo.

goao fíiencío : os delcytes

dogofto,que ha de vedar a

Icy da morte, fej-io primey-

ro vedados pelas leys da

abftinencia : embargue a

clauíura, & rccolhimcto os

paíTos, que ha de embargar
a íepultura. Fnalmente fe-

ja eícyçaòvirtuofa, o que
ha de íer fatal neceílidadc.

Quanto mais abaladas ti-

veres agora eftas raízes do
amor próprio , tanto mais

faciimetc te arrancarás en-

Da Morte. 425
taõ de ti meímo.
" Oh clemctimmo JESUS,
le^ibray-vos como íabendo

vôs que era chegada avof*

ia hora de partirdes defte

Mundo, quiíeftes fentir tã-

bcm as' penas deíleaparta-

<acnto: z.íwparaçaõ dos Dif-

cipulos: AvulfM e/labei^j

a foledade da May : Ecce

Mater tua j o dcfamparo do

Pay : Ut qutd dndiqu^ftt

me^b: a divifaó cnrrc Alma,

&: Corpo: Emtjit fpintum.

Por tanto, jà que os torn e-

tos da voffa m^orte allcvia-

raô osdam'nha: peço-vcs

que me esforceis naquella.

hora , excitando em minha

alma huma fegura efperan-

ca que vay para voffa prc-

fenca bcmavcnturada , on-

de ha de lograr' por junto

todos os goítos
5
que neíie

Mundo dcyxa : porque qué

poffuc aJESUS , cm JESUS
tem honras , & riquefasj

pay, irmaô, eípaío , á: ami-

go 5 alma , & vida , &: todos

os deleytes caflos das po-

tencias, &fentidos por to-

da a eternidade.

Dd iiij Re-
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.
nao pode deffojarmt.

II. Ponto.

Rejnmo dcjla Meditação. Ofegunde golpe aparta dos ,. cobJ
payi

i & filhos i á' maio pa- (^^à.

I. Ponto. rentes ^& amigos : poi que fò

i.Gon- ^^'^í golpes da juntamen' as obras boas^ ou mas ti ai
íí<i^ tt a efpada da morte ^opn- como homem

j que fao os fi^

meyro aparta das rtquefas^ lhos ^oulegutmos^oueffurws

honras i c^ gojlosdejle Mun- defua alma, E ejle golpe /(f-

do^ que com tanto dfvelofo- rk mais dolorofo
, forque o

rao adquiridos 5 deyxando ao vinculo do amor era mats a*

homem pojjuidor fomente de pertado.

huma mortalha
,
ó- pojjuido Aqmfao dignas de pondt^ %

de bichos^ que o hao de comer. taçaÕ duas coufas. L Quam
Claro deffftgano para todos, falltdo he o amor queJefunda

ifpecialmente para os grandes em carne , i^fangue : pois ra^

do Mundo , de que todi a fua rohe parente^ou amigo
,
que

gloria he bichos , & immun» naquella hora trate ao mori'

diciâ. bundo de coufas que ptrtençao

j Aqui aprmderey duash- àfua falvaçao -. & quafi tO"

çoe^. L Dcfpegar coração dos tim ofentido em fe lhes

dõsbêns terrenos.para que me deyxa alguma coufa.

nao impídae naquelle pajfo II. De quanto tmpedimm' 3

tas apertado'^ vdendo-mepa- to he para o tnortbundo efte

Ta tffo da conjidcraçao de que amor carnal , & quan^apena

fou mortal ,
ò- hey de deyxaU lhe dao os pncados ,

que per

los. fua caufa commefcu : & o qut

2 //. Procurar adquirir os peyor he , ks vezes por effa

bens celejitaes f prtweyramen- Wffma caufa deyxa defazer

te repartindo os terrenas em as refliluiçoes neceffarias^ ét

ifmolas , q he ofeguro^ér uni- condena certamente a fua aU
cómodo dt 0^ poder levar CO' ma.

tnigo. EaUm dijfo ,' rxerci- . O fruto dejíe ponfoferk ter

lando as mais virtudes , que de antes mortificados os ex*

foi ràjuefas , de que a morti ceffof dejte amor: ej^ectalmen^

ít
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té feprofejfõ o çamtnho da Dvnde fojfo tirar àopts

ferfeiçtie^ & fegmmento de frutos, i. Conjiderarmepn-
^*' ll^^' ^^yro naqudle pomo quando

III. Ponto. houver dtfazer alguma ceu-

f . Gon. ^ terceyro golpe aparta a fa , para que nada obre
, que

fid, alma do corpo :& por tffo he entad nai quizera haver
tanto mais fenfivtl , quanto obrado. II. Mortificar m-
entre fjlesera mau mirinfe- nhãs poíenctaSj & fenttdos^
ca

, & natural auniaã, A que he adijpoíiçâõ mais pro».
agonia

^ que então paffa na prtaparafacilitar a morte.
alma

, fe moftra de algum E concluir ey com pedir a
modypela eflranha mudança, N. S. JESU Chnjio pelaf
que no corpofe r^ cujos mcm- anguflias dafua morte^ me de
bros todos daífinais horroro' humaèoamcrte.
fosdafuadí^edida.

MEDITAC,AÕ VI.

Da morte em quanto he jornada para
a Eternidade.

Jiit bmoin domum aternitattsfua Ecclcf. 12.5.

O apartamento fe- brcditas palavras : Irà o ho-
gue-íeaiornada:& mem para a cafa da fua
fc a morte hc peno- eternidade: apõtando nclias

ia pela coníideraçaó do ter- as cor,dições , que fazem te-mo
, donde nos aparts; pela mcrefa cfía jornada,

çonfídcraçaõ do termo, pa-
ra onde nos encaminha, fo- . I. P O N T O.
bre pcnofa he formidável.

AscsiiftsdiíTocomprehcn- A Primeyra cõdíçnõ he
deu o Ecclefiafies nas fo- X\ fer jornada forçofa.

Por
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Por i (To diz queira o ho- quando fabequc a partidíi

niem : Ibit , ôc^irà fempre a l^e ncceíTaria: Ilnt homo. Co-
paffas npre Tados aviíinhan- lhe daqui por fruto , niie jà
do-íemais , &: aiais àquelle que a jornada he ncceíTaria

tremendo ponto, Naô çiíà por kf-da naturefa
, pro-

na íu i eícoiha ir , ou pararj cures fazella voluntária pe-

ir, ou tornar atrás : ha de ir lá virtude da re/ignaçaõ : &
por força : Ibit, Naõ ha po- jà que o tempo fe naô cobra
der na terra

,
que poffa ou huma vez perdido^trates de

prohibillo , ou retafdallo:, aproveytar o que te refta,

Erd. Non cfi in hõrmms potejlate em fcrviçode Dcos.
^-8. prohibere fpiriíu'^ i nec ba* A fcgunda condição li€

bet fotejiatem m die mortts. ícr jornada folitaria: por i

A

DeícjaràentaôqueôSoino íb diz queira o homem:
relógio da fua vida tornaf- Ibit homo: mas naò diz que,

fe atrás algumas iinhcjs,pa- irá alguém com eiie. Naõ
rà que durando mais o dÍ3, irão os pays , mulher , & fl-

pudeíTe trabalharia pení- íhos ; naô irão os amigos,

tencia de fcus peccados , & & parentes ; naô iraô as ri-

na reforma de feus cortu- quefas , & dignidades. For-

mes, dado íe aos fantos ex- que todas eflas coufas ftô

erciciosda Or.?çaô, & mor- extriníccas à naturefa do
tificaçaõ: masjànaõhepcf- homem j & ha de iríómcn-

fi 7el ;• porque o tenipo da ^ te o homem : iHt hõmo,D\í-

Oraçaõ, 6c mortific içaô era ferenteméte caminha o ho-

antesdcpoffeoSol.&cref- msm da vida atéà morte,

Cár.4.6 cerem as fombras : Don^c^^ do que da morte até à eter-

éifpircí dies\, o' mdmentur nidade : porque da vida até

umbrte , vadam ad montem à morre fempre vay acom-

tnjrrha, '& ad collem thurts. panhado, ou de peíToas , ofcí

Efta pois fera ht:! d is cau- dos bens- defte fcculo , &
fas de fua áfflicçao ; ver co- dos prazeres que elles cau-

mo pudera empregar me- ftô. Mas da morte até à'

Ihor o tempo ; naô faberfe eternidade ríenhúa compa-

a partida he conveniente, nhialevacomílgo, falvo a

do
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do feu Anjo, & das íuas^

obras. E cfta he outra das

caufos da í^ffliççaõ ,
que na-

quella hora íe fentc , fazer

hua jornada taô perigofa íe

companhia algúa , deyxan-

do tudo, & de huma fó vez,

& para fcmpre. Onde ad-

verte
,
que por muyro deí-

pegado das creaturasjque te

confídcrcs, naõ he aílmi or-

dinariamente quando che-

ga o ponto cru do aparta-

mento , que cntaõ a todos

nos amarga a morte. Tira

daqui por fruto applicarte

com grande diligencia a

fazer boas obras / & coflu-

marte aorrato familiar , &
deVoçaõ com o teu Anjo da

Guarda ; pois eftes faõ uni-

camente os companheyros,
que naquella jornada te po-

dem dar confôlaçaò, esfor-

ço, & alegria.

A tcrceyra condição he

fer jornada irrevocável , ou
da qual íe naò torna. Por

iíTo diz que ira para fua ca-

fa , & caía da eternidade: h
domvm itter mtAtisfua, Neí-
te Mundo íó temos t:;bcr-

naculo ; ao outro temos ca-

ía : ntíit ptTegrinn o ho-

mem, no outro mera ; nefle

, Da Morte. 417
vay de paffngem, íiò 013119

ha de permanecer de aíTenJ

;

to, Saõ es filhos de Ad.iò

na terra , como os de lírael

no deferto ; que em quanto
caminharão , habitavaô em
tabernáculos 5 ik entrados

na terra de Promiiffaô edi-

ficarão cafas , & Cidades.

Mas fe a eternidade te duas

cafas, húa edificada no Ceo,

onde mora Deos com ícus

Santos , outra aparelhada

no inferno para Lúcifer ^ &
fcus fequazes : para qual

deftas duas cafas irà o ho-

mem ? EíTa he outra caufa

do temor
,
que o áfflige na-

quella partida y íaber que
ha de íer morador perpetuo

da caía da eternidade , &
naô faber de qual das duas

cafas da eternidade ha de

fcr morador perpetuo. Que
da cafi, onde huma vez en-

trar , naõ ha de mudarfe ji

mais , iíTo bem conhece:

mas fe efia caía , donde naó
ha de mudaríe , he a do
Ceo , cu a do inferno , iíTo

totalmente ígiior'a.Tira da-

qui por fruto: que fe que-

res cocjccflurar.que cíifa da

ererridade te cípera , vejas

porque eílrada levas agora

o leu
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o teu caminho. Se cami- 6c naõ por culpas , era o ia-

minlias pela eftrad a aperta- fcrno cafa da eternidade,

da da Ley de Deos, con- mas oaô da eternidade íua,,

fola-te
, porque vay pa- porque a naõ merecera. Po-

nir à cafa do Ceo : mas rém entender agora^quefo-
íe câminh.\s pela cftrada brc o perigo de (er morador
larga de tcusappetitesjfa- daq^uella caía do interno,

be que Vàs parar à cafa do ha de ter o rcmorfo da con-
inferno, Efcolha cada huin fciencia, de que elle a fabrí-

o caminho conforme defeja coti com íetis peccados ; ef-

o termo dellc. ta he huma grande anguííia

A quarta cõdiçaõhcfer daqucUa apertada hora.

jornada merecida: ifto hc, Tira daqui por fruto, naõ
que vay parar onde o cami- obrar na vida couía alguma
nhantc mereceu. Por iíTo contra o remorfo de tua

accrefcenta o Texto: que coníciencia: porque efte hc
efta cafa , onde vay parar o o ad verfario , com que diz

homem , hccafa, naõ íó da Chrifto S. N. que nos im- 5 "5.

eternidade , íenau da éter- porta fazer pazes nefta vi-

nidade lua : c^yEtcrmtafis da
,
para naõ eftar com ellc

fu^ liAo he: cafa que elle em guerra por toda a eter-

meímop<yrfuas mãos edifi- nidade. E tratar com dili-

cou ,& da eternidade , que gcncia de edificar , como
elle por fuás obras mereceu, aconfelha o Apoftollo, cafa i Coi

Erta he outra cauía dos te- de pedras prccioías das vir-
""^'

mores d quella hora ; en- tudes , ôc naô de feno,& pa-

tenderohomcm claramen- lhas de vícios, que fó fer-

te quc,fe fe condena,he por- vem de matéria para o fogo,

que elle aííim o quiz j & em que depois ardas,

que fc lhe derem eternida- Meu Senhor JESU
dcde pcnas^he porqcflae- Chrifto,quedacafa tfc vof- ^^°'*"-*t

ternidadc lhe cõpcte como fa eternidade ^ onde morais

propriamente fua:c^/er- no feyo de voffo Eterno

futatufuét. Se Dcosocon- Pay, bayxafíesao deferto

dcnàra de poder abfoluto, defte Mundo
,
para habitar

no
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tio tabernacttlo fanto de

voíTa carne mortal:promef-

fa voíTa foy^quando vos re-

colheftcs ao Geo, que nos

hieis aparelhar lugar, para

que aonde vòs eítivclTeis,

cííiveíTem também voíTos

fervos. Peço-vos agora pe-

las anguftias de voUa mor-
te facrátiflíma

,
que quando

cu partir defle Mundo, feja

do numero dos ditofos que
habitaõ na vofla cafa^ôc vos
louvaõ por todos os fecu*

los.Naõ pcrmittais q,fcndo

muytos os lugares da caía

de voíTo Pay , fique cu fem
nenhum dellcs ; day-me
hum Iug^r,Senhor,na voffa

cafa 5 ôc fe naò ha lugar na

voíTa cafa fem merecimen-
tos próprios y day^me tam-

bém os merecim.entos
j que

os merecimentos da mi-

nha juftiça dadivas faõ da

Víiffa graça: & fe na mef-
ma cafa , em que moraõ os

pays, & os íènhores, moraô
também os filhos , ôc os fer-

vos ; para que eu more con-

vofco na mefma cafa , h-
zey-mx fervo voffo, & voí-

ío filho Ah Sênhor.fe a cafa

da voffa eternidade algum
dia ha de fcr mihh% íeia

. Da Morte* 419
embora veloz , Sc aprefíadá

a depoíiçaõ do meu taber-

náculo : que quem ama a Pi2^m.

fcrmofura da voffa cafa , &c *^ ^

'

o kmar da habitação da , r

,

voffa gloriada peregrinação 119 i,

defte deferto fe lhe faz miiy

prolongada. Và o homçm,
com ta^to que và para vof-

fa cafa , a gozar de voffa

eternidade.

II. PONTO.

A Quinta, & principal

condição, he fer jor-

nada perigofa. Fíia traní-

cende por todas as maisjà

referidas^ porque nellas fic^

incluida : mas fera bem'

ponderalla de per fi^rcpizã-

do aquella palavra Jht , ira

o L ornem, cm quãto diinota

o caminho por onde fe vay.

E logo ccEÍiderando com.o

as CGuías
, q ou intrinfeca,

cu extrinfecamente coííu-

maô fazer lium caminliO

perigoíb , íaõ finco. Pri*

meyra, aefcuridade de híía

noy te temptíiuofa : fcgun-

da , as feras , & falteadore^r

terceyra , os deípcnhadey-

ros, ^ boqueyrões da terra:

quarta j as riqueias ,.os thc-

fourosy
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fouros I
que o caminhante as eftrellas fe defcobrírao,''

leva coíiifigo: quinta, a de- para te moíkarcni algum
biiidade de forças no cami- rafto do caminho ? Pois

nhante para defenderfc. advertc,que as obras feytas

.^ui Conforme ao que. no dia da vida, faõ luzes
, q

'f * - Confidera em primcyro yaõ diatem noy te da mor-
lugar^comonaõ pode haver te ; & as infpirações de
mais efcura , &: tempeíluo- Deos ,

que tu feguires ago-

fV noyte , do que a meíma ra , faõ eflrelks que cntaõ

í^norce , da qual diffe Chrif- podem guiíu-te felizmente.

to S. N.quc era a noy te, Colhe pois daqui por frut-

ioan 9.
^'^^ ^^^ J^ ninguém podia to aproveytar as infp.ra-

4/ ' trabalhar : Ftmt nox^quan- ções da graça com obras de

donemopotejí operarL Jà íc virtude. Krta he a admoefta-

põem o Sol da vida , jà cahc çaõ de noíTo Salvador: A^^t-

as fombcas dos temores
, jà lulaíe dum Incem habetis , m ,^^"

j

fuzilaõ os relâmpagos d is non vos tetubra comprehen^

ameaças da ira juila de á/a«?: anday cm quanto ten-

Deos : naõ fabc o homi^m des luz , para que vos na6
por onde põem os paíTos: prendaô no caminho as trc-*

mais fiò os furtos, do que vas.

as refpirações: ignora , & Em fegundo lugar coníi-

defconhcce taõ novocami- dera, como naõ pode haver

nho. EaíTim como todo o mais atrevidos falteadores,

M conhccimentoh: luz: O «- nem feras mais famintas,
^'^^' n? qmd maniftíiitur Jumen do que para ti íeraõ nar

iT
^ ç/2:aírimtoda a ignorância, quella jornada

,
por fora os

& incertefi he trevas. 0\\ demónios ,& por dentro a

q trevas taõefpsfTas! Vay coníciencia própria. Eyios

ò homem totalmente incer- cercaõ o atribulado cami-

to,ôc ignorante de como, nhante, & muytas vefes

õu para onde vay. Qiie dé- lhe apparecem viíivclmen-

ras tu, anguftiado caminhl- te em formas horrendas, &
te, por levar diante alguma vifigens efpantofas. Huns
lãz ! Quinto eftimàras q lhe trazem à memoria os

pec.
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pcccados que fez , & à ima- mereceres a intereeffaô dos

ginaçaô os que na verdade Santos : muytos, & niuy

naõ fez : outros lhe diverte fieis companheyros terás

o penfamento das coufas cntaò que te defendaò. Na
que podem condufir para Igreja primitiva os dclin-BarM.

lua falvaçaõ , & paz inte- quentes pediaõ cartas de^^l;"'

rior. Agora o tentaõ com favor aos Martyres, ôcCõ-tw-

duvidas na Fé, logo com feffores preíos pela Fé, Sc'^
^"^^

defefperaçaõ, logo com de- por efte meyo eraõ perdoa-

maíiada confiança 5 põem- dos , & reíiituidos à Igreja,

lhe no coração buas vezes Se os fervos de Deos ainda

impaciências , & aborreci- cftando prefos, & opprimi-

métos da vida^outras defe- dos na terra,pódem com fua

jos de a lograr mais dilata- interceíTaõ ajudar os pecca-

da. Pcrturbaõ-lhe os fenti- dores
,
quanto mais o f50-

dos, efcurecem-lhe as pote- deraõ fazer ,
quando já li-

cias,rcforçaõ por infíantes vrcs, 5c coroados à viik de

o combatc,porq fabem que Deos ? Pede pois carta de

de hum fó ponto pende, íer favor a algum dciks Satos,

efta 5 ouaquella eternidade com quem mayor devoção
lua. Entretanto a confcien- fentires : Âd ahquem San- ^^'^•

cia , fe naõ he boa , debilita êíornm converter e : para que
^'^'

por extremo as forças da ai- naquelle aperto fcjas defen-

ma parare/íftir aosaíTaltos: dido , & perdoado. E ad-

antespondo-íe da parte dos verte ultimamente ,
que as

inimigos^os ajuda.Gh quan- armas, que entaò deves ma-
to importa naquella hora nejar, íaó , comoenfina S.^^-

cifar bem armado, & ter ao Paulo, por capacete à cfpe- ç.l^
^'

lado algum companheyro rança dafalvaçaò, por ef-a^-M.

fiel
,
que me defenda I Bem cudo a Fé, por efpada a pa.

l^l\ll]

podes ter naò hum fó , fe- lavra de Deos, & por ?.rncz

naò muytos. Se tu agora a juftiça , 6c a verdade. E
tratares da purefa da cõf i- naõ te efqueça de pronun-
encia, folicitnresa amííndc ciar frequentemente os po-

do teu Anjo da Guarda ^ òz derofos somes de JESUS.^
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& MARIA : porqueJESUS treme, &. vay-felhG o lumc^

hc n^rn- , de quem creme o dos olhos , Ôc naô acaba dc;

inferno : & MARIA he paímar, de q por taô peuco.

nome, debíiyxo de cuj d am- interelTe fe expufeíTe a taõ

paro ningucm pode dei-, grande riíco , fazcndoo

confiar : Normn.Ç^ diz Santo mayor com feus peccados.

.

AgoíVinho)/riZ? </«d mmtm Porem ainda mais deígra-?

diflerandum, cada he a forte daquelles , q.

ConíiJcra em terceyro naôfe dando nem na vida,,

lugar
,
que os deípenhadey- nem na morte por achados.

roj. & boqucyrões da terra, do perigo que corriaõ , íem

na5 podem fcr mais pro- advertirem na queda , fe

fundos
,

pois chegaõ ao achaó de repete no inferno.

Pat. mdmo inferno. Nas minas Deftcs diíle Job. : DttcuHt /« icb n^
^if;- do Potosi dizem que abrio bmis dies fuos , & tnpuncto.^^*

UmVi a cobiça hu.Tiina profun- ad mfema defccndunt : Qie
íubícr. didades demií &: duzentas paíTaòosfeus dias deícuy-.

braças: de forte
,
que fó o dadoscomo dsleytc^&em

velias defdi a bocca fiz: hum momento defcem às

tremenôc os trabalhadores, profundefas. Oh almami-

qiic acontece cahirciiiiden- nha, fe queres evitar eftes

tro,fica5jantamece mortos, defpenhadeyrosjdeyxa coin.

& fepultados. Como naõ tempo aquelles caminhos

fará tremera profundidade diíKcultofos , & cançados

do inienlo vilhtaó de per- por onde os mãos cami-.

to defd-3 a b cc:x da Mortc: nhao , como elles meímo»

Oh perigo de perigos ! E vem a confeífar : L,ajjaíi^^^^

fecahires, alma, quem te fiimns invia tniqtntaíts ^ ^57.
ha de tirar fora? Do inferno perdilionií , & ambulavmus

nao ha redempçaõ alguma, vtas dtJpdUs, Eftes conio,

Là ficarás fepultado para inícfatos conhecerão o feu

fempre. Abre naqu:lla hora erro jà tarde ;
por iffo fé a-

o hoinem os olhos, & ver* charão perdidos : Ergaer-

dotaô immenfa altura, que ravimus. Tu conhece-o

lhe naò alcança o fundo, defde logo, & falvartehis.

Se?

TZU.\

IO



Extremo ÍIL Da Morte. 4 55
Sejiõ teus paíTos pelo cami. porque a alma fc levaafí

nho direyto, &c plano das mefma y & que couía de

juftííicaçoes da Ley de mayor valor, que hu^almaí

Dcos y acompanhados com Mais preciofa hc hfia alma

o temor de que elle te con- do que o ouro. Por iffo a

fidera ,& conta as pegadas. Virgem Santiífima S. N,
Senhor, que fois cami- ( conforme refere aquella

nho , verdade, ôc vida : nao celebre Ctironitta fua) qiiâ-

permittais que no progreí- do celebrava a memoria da

ío, Scfíinde minha vida er- adoração dos três Magos,
rc eu o caminho da verda- querendo offcrecer ao Se.

de , & và parar pelos preci- nhor outros três dons mais

picios do peccado às pro- preciofos ; em lugar de in-

fundefas da morte eterna, cenfo lhe ofFerecia exerci-

Sede vòs naquella jornada cios de Oraçaôi em lugar de

do mayor perigo minha myrrha cxcrcicios de mor-
luz, dcft^nf !, & companhiaj tificaçaô 5 mas em lugar de

par â que mcwá inimigos rnc ouro lhe ofltrccia a^mas
, q

naõ cnguncm , ôc dcfpe- com fua intcrceffaô tirava

nhem. Pelas entranhas de das unhas do Demónio na

voffa miferic n*dia vos ro- hora da morte. Mais pre-

go também, que alíumieis a ciofa he huma ahna^ do que
todos os q çílaô nas trevas, as pedras ricas, & prccioías:

& fombra do artigo da porque cftas, o que as faz

mortCjpara ferem dirigidos eftiiriadas,he huma porção-

feus paffos pelo caminho da finha de luz
,
que faò accõ-

paz à cafa da voíTa etcrnir modadas a receber do Sol;,

dade bemaventurada. &a alma he capaz de rece-

ber a luz da graça,&: o lume
IIL PONTO. .da gloria do Sol increado,

E por iffo a cafa que Deos

A Quinta circíiftancla, edifica para ú no Ceo, he,

que faz perigofaefta deftas pedras vivas, &: ra-

jornada,faõasriqueías,quc cionaes : affim como os

p caminhante leva cõíigo; Rcys da terra edificaô as

,1. Parte. Ee íuas



434 ^
Exercidos E/pirituaeSj

fuás falas deíToiítras pedras Cérbero inferna!.

inícnfivcis. Mais preeiofa Eftc pois taõ preciofo
he hua alma , do que toda a thefouro he o que corre ma-
redondeía da terra. Por if- nifefto perigo de perderíe,
fo diíTe Cbrifto S. N. Que caindo em mãos dosf\ltea-

aproyeyta ao homem ad- dores. Perderíehuma alma;
quirir todo o Mundo,fe for oh que grande laftima ! Se
com detrimento da fua ai- caufe grande laftinxa cair

ma? Mais preeiofa, doque em mãos decoffarios^ ou
o Ceo Empyreo : porque irfe a pique por caufa da
cfte Ceohc fabricado para tempeftade humi nao ca/-

morada da alma , & a alma regada de riquefas : quaçto
creada para morada de mayor laílima deve caufar

Deos; & claro eflà que mais perderfe huma alma , onde
digno he o habitador , do q Deos tinha metido tãto ca-

a íua cafa. E finalmente bedal de fua graçâ,& o pre-

para fe conhecer o valor de ço de íèu próprio Sanguej
huma alma, na5 ha mayor & depois da larga navcga-
demonftraçaõ, doquevero çaõ da vida humana irlc a

preço que Chrifto negocia- fundo cm hum momento?
dor prudente deu por ella, Oh defgraça a mayor de to-

& o achou bem empregado? das as defgraças ! Aprende
que foy feu próprio San* pois, ô Catholico , o modo
gue,Eatudoofobreditofe com que podes diminuir

accrcfcenta , que para cada cfte perigo 5 que he entre-

humhe a fua alma unicaj gando a tua alma nas mãos
Como pérola orfaã^quc hua de Deos: porque entaô jà

vez perdida , nao pode re- por íua conta corre ode-

cobrarfe : que por iíTo Da- fendella. Oh amorofi/nmo

Píaiai. vid clamava : Erue a fra- JESUS, que eftando na a-

mea Deris antmam meam^ & gonia da morte, diíTeftes c6

de tnanu canmtnicam menm clamor grande : Pay, em
Livray, Senhor , da morte voíTas mãos encomendo o

eterna a minha alma; & a meu efpirito ; day-megra-

minha única do poder do jajcomquecntaõj&dcfdc
agor^

n.vt
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agora entregue tambc nas quando algucm eflà de par-

voíTas mãos a minha alma tida para longe , toda a fua

com humi perfcyta refígna- cafa anda revolvida , & def-

çaõ> 6c confiança cm voíTa concertada, 6c huas ccuíl^S

bondade. Eftando nas vof- coftumaô eíquecer por cu-

fas mãos , íegura eftà : por- trás : affim também quando

que por iíTo mcfmo,que faõ a alma eftà de partida para

rotas j fe naõ ha de perder, o outro Mun do, toda a fua

Lembray-Vos, Senhor, de q cafa , Sc família de feus fen-

as couías para fcu dono pe- tidos,& potencias anda per-

rccem , ou fe falvaò: & por turbada; & humas coufas fe

tanto efta alma que he vof- naõ advertcm,outr3s jà naõ

fa 5 porque a creaftés , & re- he tempo de as concertar,

miftes , íc perecer, para vôs E aflim nefta agoa envolta

perece; Sc falvando-fe, para ha grande perigo de que o

vrôjfefalvi. Voírofou,Se- Demónio faya com a fua.

nhor ,falvay-me : Tnmfum Q;.iaes porem fejaõ os re-

ego Jâhum me fac, Salvay- mcdios,de que a alma deve

me, para vos amar,Sc glori- valeríe , íe entenderá pelo

ficar eternamente. fimil de huma Cidade , que

A quanta , Sc ultima cir- temendo o cerco do inimi-

cunftancii he a fraquefa de go , os arbítrios que toma-

forças para o caminhante fe ria para naõ cair em feu po-

defender de fcus inimigos: der,feriaõ meter dentro gê-

porque entaô todas as po- te,armas,Scbaftimentos,Sc

tencias, Sc fcntidos eftaõ avifar aos confederados ,q
perturbados, Sc debilitados afoccorraõ. Affim tariíbem

tom a gravefa da doença, a alma deve ter adquirido

com o defvclo, afílicçaõ, bons habitosde todoo ge-

Sc dores, Sc com os cuyda- nero de virtudes, para que
dos de dous Mundos , hum as potencias fem muyto im-

que deyxa, outro para on- perio da vontade va5 a fa-

de parte : Sc por tanto eftaõ zer o bem que ai)tes coftu-

mais capazes da illufaõ do mavaô, Sc a refiffir ao mal,

inimigo. E aífim cojuo que de antes í^efiftiaõ : re-

Eç ij ceber
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ccber aíeu^mpo, & com moíndomuma!erniiatnff4àr,

difpofiçaõ todos os Sacra- iràohomcm paraacafada
mentos

, que fap as armas, fua eternidade j & a raíaõ,

& baflimentos da milícia porq até os corações mais

eípiritual: & pedir orações esforçados, ou por valor

aos circunftantcs ,& aos a- natural, ou pela virtude in-

migosde Deos , para que o íigne , teroeráõ fazer efla

loGcorraõ naquelle aperto, jornada.Qirlos Quinto paf-

E com efte aprefto confie, íbu com Armadas nove ve^

q fahirá vittoriofo de íeus zes a Alemanha , fettc a Ita-

inimigos,por muytos,& fu- lia
,
quatro a França , dez a

rioíosquc fejaô. Naò me- Fiandes, duas a Inglaterra;

nos de quinze mil Demo- onze vezes paffou, & me-
nios fe conta que inveftiraó dio os mais arriícados ma-
buma alma de hum Monge, res,femprc animoío,fcmprc

eftando em paííamento 5 & invencível. Eis que chega

CO tudo, porq fc tinha con- ao eftreyto da morte, à par-

vertido jà três annos antes, tida para o outro Mundo , à

& fabia o modo de lhes re- barra da eternidade : perde

íiftir , & o ajudavaõ có fuás o animo , começa a tremer^

orações os outros Monges, & protefla que tomara ha-

triunfou de todos ;& com ver governado fomente as

grande confufaô fua o con- chaves de huma portaria.A-

tou hum dos efpiritos ma- quideviadevercom acon-

lignos por bocca de hu en- fidcraçaõ húa fó coluna im-

demoninhado. Oh que pru- movei por baliza do tepo,

dentes, & ditofos faõ aquel- & da eternidade, & efcritto

les, que naquella hora fc nclla por huma parte o A^í??>

naõ achaõ novos nos pre- plus ulíra : por outra o Pias

ce> tos da arte de bem mor- í///M,porq a morte he o fim

rer

!

detGdasascoufas,õ^tiveraã

De tudo o fobredi to nef- principio, & o principio de

ta Mediíaçaõ fe moftra co- tudo o q naõ ha de ter fim:

mo íaõ formidáveis aquel- & efte terrível Ni plus uUra

las poucas palavras : Ibit bo- para o tempo j & Plus uhra
pa«
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ptira a eternidade , a quem
naõ fará tcnier ? Mais ad-

miráveis faò os exemplos
de hum Eugénio Quar-
to Summo Pontífice , Va-
rão piiííimo : o qual na-

quella hora dizia fufpi-

rando: Gabriel, { efte fora

o feu nome antes de fer

aíTumpto ao Pontificado

)

naõ te fora melhor eftar

no cantinho da tua cel-

la i De hum Abbade Aga-
thon 5 o qual eftevc trcs .

dias immovel , &: pafma-
do y 6c perguntandoihe
os Monges , fe temia , ref-

pondeu : Trabalhey em
guardar os preceytos de

Deos com o tefaõ que pu-
de y mas naõ fey fe minhas
obras lhe agradarão : por-

que hua couía faõ os juizos

dos homens , outra os de
Deos. De hum S. Arfenio,

que havendo trocado o pa-

lacio , onde era Meftrc dq
Emperador

,
peto deferto

onde chorou fiacoenta ôc

finco annos com tal conti-

nuação
f
que íempre trazia

nas mãos hum panno para

enxugaras lagrymas:com
tudo

,
quando chegou a ho-

ra da fua morte, naõ obflã-

LPartc.
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te que efla lhe foy revela-

da 5 temeu tanto, que os cir-

cunftantes ficàraò affomf

brados.

Pois fe as colunnas tre-

mem
,
que fará a canna frá-

gil ? Se os corações experi-

ntentados em perigos , &
fortalecidos com virtudes

heróicas, rcceaô, que fará o

peccador mifcravel
,
que fó

foy valente para fe atrever

a Deos ? Oh partida para a

eternidade, como es treme-

dal Oh quanto eíquecimen-

to ha defte ponto entre os

mortacs \ quando por ferem

mortâcs nenhum efqueci-

mento era rafaõ que hou-

veíTe defte ponto ! Vaida-

des , & mais vaidades
,
pec-

cados , Sc mais peccados!

Quantos trataô dçfta pre-

fente vida, quaõ poucos da

outra futura! Quantos cuy-

daô no tempo ; quaõ pou-

cos na eternidade.' Quantos
de accõmodar a fua eflada;

quaõ raros de prevenir a

fui partida ! Embora j que

os decretos de Deos naõ fe

mudaõ : là os eípera aquel-

la jornída forçofa , folita-

ria , & irrevocável , & todíi

chea de perigos : Ibit homo

Ee iij in
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m domnm ater mlatts fua. Ceo. Se andou atégora por à^

^^ quelky mude-fe pa ra ejte,

IK E nao fakndo para

Refumo àjta Meditação, qud dejta^ duas eternidades

vay ifabe que ha de parar na
L Ponto. qne be fua j tjio he na que

. Con- A jornada do homem pa-- mereceu comjuas obras boas^
^" ra a eternidade he muyto pa- ou mas ; é^ ajjlm o remorfo

ra temerfe pdas rajdes fc^ dejlas o ajfUgira muyto. A*
guintes. L Forcjue he for ÇO' pr enda pois a nadfazer nada

fà : nw ejia na jua mao impe^ contra o ãi6iame de fua con''

díllay ou ao menos retardai- fctencta. Conchtrey efieponr^

la
,
para entretanto fepreve^ to com pedir a Deosfervoro*

mr melhor. Faça pois da ne» famente , me conceda hum lu^

ceffidade virtude ; refigne-fe^ gar dos muytos que ha na cafa

& comece dcfde Ioga a prevê- dafua eternidade , ó' mertci*

nirfe. mentos para alcançailo.

IL Porque he fditaria: II Ponto,

vay o homem df/dcompanha' Ponderando mau em par»
^^

do de todas as coufai dejle ttcular ^ como eflajornada eflà^id

Mundo. Mas bom remédio^ chea de perigos , os poffo re-

levar c^figo virtudes , (^ me- dtifir a cinco por comparação

rectmentos
-i & ter merecido o ^os que cojiuma haver nas

favor , & defenfa dofeu An- àuirasjornadas. /. O da rf-

jo. curidade , & ttmpeftade da
Vil. Porque he irrevoca- noyte^quefai as duvidas^ér

vel -^ & vay para aetermda- temores da alma. Contra tf-

de, de onde nao ha de tornar

^

te aproveyta o levar dtonte

t^ nao fahe qual eternidade^ obras de luz^&governar pt-

fea da ghria^fe ade tormm- las efirellas das injpiraço^s

tos. Mas bím o pode colhgir do Ceo,

do caminho por onde agora JL Odasferas^érfaltea^

andi ,
pois diz o Evangelho^ dores^ quefao as accufaÇoes da

que o largo leva pojra a per^ confctencta , (^ as tentações

diçaÕ , & o ejlrgto para o dos Demantos cmtra a Fe\

Con*
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i^erança , humildade , rc/íg* todoejlt valorfe perde^ mnlm
fjòçai j c^ mais virtudes, retnedw tem para recohrarfe.

Cfíntra ejle aproveyta orecur» Contra ejle perigo aproveyta

fokmtercejfaodos Santõs^& entregar a alma nas maôs

o exercido dos aãos das dttas de Deos , cuja he , para

virtudes. qtiedle a deftndacomo coufa

III. Os precipícios tó-h' fua.
^ (jueyroes dã terra , que [ao a A todos ejles perigos fe

reprèfentafao do inferno , & acere/anta o ultimo^ (lue^he a

o conhecimento do rifco de cair fraqueja dos fentidos , & po*

ndle , de que ate entãoJe naí temias para defmierfe na-»

dava o homem por achado, quelíe conjltão^ porque todos

Contra ejie aproveyta dayxar então ejléo perturbados. E o

com tempo os caminhos dijjí- remédio he ter adquiridos

cultofos do peccado y cr andar bom hábitos com que facd-

pelo caminho direyto da Ley mente refijluõ às (ent-^çõer,

deDeos. receber com difpffçao os áa*

Concluircy ejle ponto com cramentos , ér pedir orações

pedir ao Senhorgme
, cí^ ^Cí" aos amigos de Dcos.

pauhe naquelle pajfo a mim^ De tudoo fobreditofe mof-

á' a todos 05 que nelle eflao ira a rafao porque temem

angujliaàos. efiajornada ate os Santos ,&
III. Ponto. a rafao porque a nao temem

i.Gon-: P^^ tambtm fer aqudla os mundanos. Âquelles ate^

£4 jornada perigofa , o grande mem ^porque a conjideralí^éf

valor da alma , què fobre fer fabem quão terríveis ,
é* oc^

vnica , he mais preciofa que cubos fao os juízos de Deos.

o ouro
,
que a pedraria rtca^ Efles naí ,

porque nelles rey-

& que toda a terra ^ ^ Ceo na (o octifdado das têmpora-

juntamente^ pois cuftou o San lidad('S.'& o efquecimento das

gui do Rlho, de Deos : à- fe çoufas eternas.

Ee iíi] ME-
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ME Dl T AC, A Õ VIL I

*' Da morte prcciofa dos Juftos.

fntiofa in con^eãu Vomini mors SanSterumcjusl

Pfalm.ii5.v.5.vel.6.

A vendo côfiderado crittura íagrada para fe di^

na morte cm quáto zer que em tempo de Sa*

he apartamêto.deí- muel era rara acommuni-'
te Mundo, & jornada para caçaô deDeoscomos Pro-
o outro : fegue-fe conííde- fetas, fe diz que era precio*
rar na grande differenç a c6 fa a fua palavra: Jer»?^? Dei i. R'^

que partem os Juftos , & os erat pretiofm m diebus tlbh
*'^'

pcccadores. E primeyra- Que muyto logo que huma
mente quanto à morte dos boa morte fcja precioía , fè

Juftos , veremos como ver- he taô rara huma boa mor-
dadeyramcnte he preciofa, te? Preciofa íem duvida era toan;

difcorrendo pglas rafóes fe^ a faude para o primcyro en- ^•'^^

guintes , confirmadas com fermo
, que em movendo- fc

exemplos, para que ajudem as agoas entrava na pifcina:

a movernos. porque toda a mais multi-

dão dos enfermos ficava

I. PONTO, por curar. Preciofa foy aiofue:

vida para Rahab : porque ^'^7*

N As referidas palavras da deftruiçaõ de toda aCi-

do Pfalmo puferaõ dade de Jericó fomente a

alguns cm lugar do nome lua cafa ficou ifenta. Pre- EccIcL

^
Prettafa

-, oíiomc Rara : cn- ciofa foy para Jofuè , & Ca- ^
*

tendendo que vai iaõ o mef- Icb a terra de promifTaor

nio, poi; tudo o preciofo porque de féis centos mil -^.,

hc raro. E por ifio na Ef- homens de gucrra^q do cat-

ti:5
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tiveyro do Egypto fahiraó es preciofa ! Bcmdita feja

cm ília demanda, íó €Íks p^-ialempre a bondade infi-

dous chegarão a poíTuilla. nitade meuDeos,de cujas

Mas quanto mais preciofa preciofas mãos mé vem cf-

ferá para o homem hua boa ta preciofa forte,

morte
5 pela qual adquire a Aqui pode o Catholico

faude , & vida immortal , & aprender dous documetos.

a poíTe da verdadcyra terra Primeyro : efcolher para íi,

de promiíFaõ
,
quando de &: para os que houverem de

todo o género humano a íeguiríeu preceyto, oucõ-
mayorpartCjpor falta, ou feiho , aquelle cftado , &
de obras , ou de fé , vay a porte de vida, onde as boas

cair na perdição eterna ? mortes naô coílumaô fer

Onde mereci eu a Deos(pD- taõ raras : advertindo que
dera dizer o Juíto) caber- deftaeleyçaõ pende muito
me a ventura de huma boa aquelle acerto ; aífim como
morte? Quem me deu ef- de efcolher boâ embarca-

peranças taõ bem fundadas çaõ, & efperar bom tempo.,

de eftar o meu nome efcrit- pende muyto o fazer boa
to no livro da vida ? Quan- viagem , & chegar a falva-

tos fariaõ em ferviço de mento. Segundo : pedir a
Deosmayores obraSjdoque Deos com todas as veras a

€u tenho feyto ? Quantos virtude da perfevera-nça, Sc

começariaõ bem , & acaba- fazer da fua parte o que dc-

riaô mal ? E que entre tan- ve para alcançalla. Porque
tos remidos com o mefmo he fentença de ChrifloiQuê

Sangue de Chrifto, & cria- perfeverar ate ò fim^cííe le-

dos no mefmo grémio da rá íalYo: Glutperfeveraver ir Mar.

Igreja
,
que naõ obflãte iíTo afque tn fmm , htc fai*vub ^°* *4

fe condenaõ , eu miferavel ntt. Onde parece que ef-

peccador me íalve ! Que taedemaisaquella palavra

íendo muytos os chamados, Efte , Hic , á: aquellouti'3

& poucos os efcolhidosjfeja Até o fim , fT/^wf m fimm', Sc

eu hum defTes poucos ! Òh que bnftava dizer: Qíiera

forte como es rara, & como perfeverar fera íalvo^ Mas
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quiz o Senhor apontar co. tos ; porque lhes fczgran-

mo com o dedo o termo até des cultos a elles , & muyto
donde ha de perleverarjex- mayorcs a Deos. Fez gran-

cluindo outra qualquer per des curtos aos Santos : por-

feverança ; & a pcítoa que que lhes foyneccíTario para

fe ha de falvar, excluindo morrerem bem, viver bem;

todas as mais. Como fe & para viverem bem, exer-

differa: Quem perfeverar, citar todo o género de vir-

naopormuytoiannos,naô tudes. Exercitarão a Fé,
até o ultimo dia , naõ até a crendo vivarnente que ha-

hora extrema , fenaô até o via Deos trino, & hu, Deos
íírn ú)[o\\xt\mcntc:Ufque m homem, Deos morto, & re-

finem: Efte,&.nenhum mais, fufcitado; que havia Anjos,

fe filvarà : Hic falvus em. gloria, inferno, eternidade;

Por tanto, alma minhíi, na5 naõ havendo viíío nenhiia
^ p^^p-

te fícs de haver começado: dfeftas coufas , & attenden- 1.19..

continua; nem de haver c5- do à luz de todas asmai«

tinuado: perfevera ; &c per- verdades reveladas, como a

fevera até o fim delia vidi, tocha em lugar tcnebrofo.

fe queres alcançar aquelU E aíTim foy neceíTario; para

vida que naõ tem fim. que cila luz lhes firva ago-

Em outro fentido pode- ra de guia nas duvidas , &
mos tomar o nome Preito- efcuridades daquclla hora. -,

fa , cm quinto quer dizer, Exercitarão a Efpcrança
, ^.g.

*

Cí?ra,ou cuflofa : & nefte di- fubindo à palmeyra com o

zia S. Paulo
,
que naô ava- fim de colher os frutos: atu-

liava cm taò íubido preço a rando a carreyra: com os o-
,. cg,

fua vida, como o fazer bem lhos na excellencia do pre- ""t»

o minifterio do feu Apofto- mio : íuportando o pefo do
^'*^*

lado : Ni^c ficio animam me- Sol , ôc do trabalho , com o
^^'^°'/7w pretiofiorefn quàm me^ deícjo do jornal. E aíTim

dnmmodo cofummem cnrfnm foy neceíTaric; para que efta ^^^^[^^

meum^ é^ miniftertum ver- eíperãça agora de mais per-

t/.E delíe modo he também to os anime,& côíole ;
pois

preçioía a morte dos Juf- íabc
,
que fe a cafa tcrreflre

de
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de ícu corpo fe arriiina^ou- tou : Ftcitofa in' Cinjpccín

a.Co- tra no Ceo os efpera , edifi- Dcmim wors Saííoi mn ejns.

"**^* cada por maõ de Deos def- Se tu , òalma minha , tum-
^'^'

de a conftituiçaô do Mun- bem a queres, ha de fer

do. Exercitarão a Carida- (dc{engana'te)pelofcu juf-

de , matando o amor pro- to preço. Has de crer , 5c

prio^para meterem na poffe cfp'erar $ has de amar , & te-

de íeu coração fomente ao mer 5 has de mortiíicarte,&

Amor Divino : fufpirando dcfpreí íir o Mundo
.,
& per-

por quebrar as ataduras da feverar neftas virtudes.Por-
^^''\ mortalidade

,
para eftarem que para navegação Caô pe-

com Chrifto: comprindo, rigofa,fóa FéheoNorte,
& exhortandoacomprir o aeíperançaancorí?,oamor

próximo feus precey tos , & velas , o temor fanto laflro>

confelhos. E aflim íoy ne- íó a mortificação -, & o def-

ceíTario
,
porque efte amor prefo do Mundo he afaftar

agora interiormente ©s ccr- de terra y fó a perfeverança

tifica, que pois amàraõ a he chegar a íalvamenro.

ProT. Deos , íaó delle amados , & Mas fendo taõ cuftofa

íoàn.'
^s amados de Deos naô pe- para o Jufto hua boa morte,

3- ^6, recém. muyto mais incomparavcl-

E íe defie modo formos m.cte o foy para Deos N. S,

dedufindoofio dodifcurfo Oh quantos benefícios fez

pelas mais virtudes : que o Senhor da vinha c5 qual-

acharemos no Jufto , fenaõ quer deftas cepas
,
para po-

muytas tentações refiftidas, der cortar delia o cacho be
muytas lagrymas derrama- fazonado ! Oh quantas dcf-

dasjmuytas amarguras be- pefas fez Deos cõ hum Ca-
bidas , fuportadas muytas tholico ^primeyroqueche-
humiliaçôes, & muyto íuor gafie a ter adiípoíiçaõ de

na luta com aquelles ires morrer bem ! Qiie trcças

Gigantes , MundoJnferno, naõ deu para convcrtello^

& Carne.Emfím afua mor- &allumiallo? Qiiantas in-

te he boa ; mas cuíiouHie: 8c jurins lhe fofreu, cfperando

fabe Deos quanto lhe cuí- a que c^hiffe na rafaòf De
quantos
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quátos perigos o livrou por
lua eíptcial providencia?

Como iiie converteu os ma
les em bens -, & dos mefmos
peccadoslhcfez lírar as vir-

tudes f Quantos ern nume-
ro íeriíjõ os auxilios cínCa-

zcs^qiie do thefouro de fua

bondade fahiraõ para aju-

dâllo? Com que amor lhe

encobria os íinaes do mef-
mo amor que lhe tinha^por-

que naõ topaffe fua fragili-

dade com o tropeço dafo-

berba^Sc occaílaõ de perder
lua graça ? E que conceyto
Angélico, ou humano po-
derá fer balança para pezar
o cufto incftimavel de o c5-

prar o Filho de Deos c5 fcu

Sanguc,deoíuflentar com
feu Corpo , & de lhe dar o
Eípkito Santo , naõ fó co-

mo doador das outras fuás

dadivas , íenaõ como dadi»

va mais excellente que to-

das , para morar íubftãcial-

mente em fui a^ma ? Tudo
íPío foy em ordc a efte Juf-

to acabar como Jufto > em
ordem a morrer bem. Que
muyto logo que efta morte
fcja prccioía,efpecialmente

nos olhos daquelle Senhor,

que íó fabe o quãto lhe cuf-

EJpírhr/aeSy
tou : P, etiofa in conlp^Hii

Domini mor 5 Satjãoi u ejm^
Oh homens, attendcy , &
vede quaô preciofa hehuj
boa morte : naõ cufta ouro,

nem prata, fenaõ fangue, &
Sangue do meímo Deos.
Morreu Deos para nôs
moiTermos bem?Dito fica,

fe he preciofa a boa morte,
pois Guftou taõ preciofa vi-

da.Mas jà q Guftou taõ pre-

ciofa vida , aproveitay o
preço , & fazey a compra:
aceytay a graça , & emprc-

gay-aemboas obras: para q
ganhando com as obras ou-

tra nova graça, defte modo
a conferveis até a morte, &
a perpetueis na vida eterna.

II. PONTO.
MAsfuppoftoq a boa

morte foíTe cuftofa

para osjuftos emrafaõdo
feu trabalho , todavia lhe

fahío muy barata em rafaõ

do íeu premio. E daqui naf-

ce outra nova caufa de fe

chimar preciofa , naõ pelo

valor intrinfeco (que fepa-

r?.do da promeíTa de Deos,

feria nenhum ) fenaõ pelo

valor, em que efle Senhor

quiz reputalla. E morte, q
naõ
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nao valendo nada de per fí, He pol]ivel,q por hum pu-^

<]uiz Decs que vaieíle^ou caro de agoadado ahupo-
foíTe meyo para alcançar bre^medaôabebcrda tor-

vida eterna: que mais pre- rente de deleytes eternos!

cioía pode íer f Oh que ba- Por iium dobrar os joelhos

rato acha o Juflo o Reyno em terra, me daó hu throno
dos Ceos na hora da ília em preíença da Santifl^ma

morte ! Entaô vê com quà- Trindade ! Por confeíTar

Kóm. ta verdade diíTe o Apoflo- meus peccados nos ou\»idos
>.i8.a. Iorque naçetaõ condignas de hum Sacerdote , me ha
4° 17. 2S penalidades defte Icculo decõfcffar Chriílo em pre-

para a gloria futura
,
que fe íença de feu Eterno Pay por

ha de m.anifefíar; porque o digno da gloria ! Oh que al-

ieve^&í momêtaneo de fuás tas , ôc magnificas íaõ as

tribulações obra nellc hum obras defle Senhor ! Que
pefo eterno de bemaventu- portetoía fua libenilidade^

rança. Entaõ vè por expe- & milericordia ! E q coufa;

ricncia^que o jugo de Chrif- era o meu jejum , compara-
to he leve, & fuave: & ( co- do com a fartura da fua me-

in PUI. ^'^^ ^^^^ Santo Agoftinho) fa ? A minha claufura,com-

s*)' naõ ferve de carga psraop- parada com os efpaços do
primir , fenaõ de azas para Empyreo 1 Que fiz cu em
levantar: Aliafarcwapre- aífligir o corpo com algfias

niit j & aggravat te j Chnjli mortificações
,
para me da-

farcina fuhlevat ie h alta [ar- rem huma vida immortalj&
ema pondus habet , Chnjii impaflivel > Oh meu Deosí
[arma ptnnas habct. Entaõ Taõ rendoía foy efla fene-
vè com quanta rafaó cha- te,quecadagracfinhopro.
mou venturofa à fua peni- dufio fcáras inteyras ? Aqui
tencia hum S. Pedro de AI- andou a voffa bençaõ,que a
cantara, appareccndo a Sâ- fez fecunda , & a\ida , &
tei Therefa de JESUS: O morte dosjuiios prcciofo,

ftlíx peeniícntta^ quée lantam pelo valor em que foií. íer-

mihi pr.^merPitgloriam] En. vido rcputalla.Oh hon.cnsy.

taõdiiàcomfigo admirado; aprendey o valor da peri-

tenckè^
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t£ncia,eftimay as virtudes, to depois de jazer ncllc

aproveytay o tempov tende trinta & oyto annos ! He
cobiça efpiritual de adqui- certo logo, que muyto mais

rir mais graça , Sc gloria : 5c eflimavel, alegre, 5c precio-

olhay parvi as occaíiôes de ia fera para ojufto a morte,

merccelia , como para dadi- po is efte he o ponto , em q
yas grandiofas damaoDi- todas íuas prifôes fedefa-

vina : naõ as engeyteys5que taô,todas íuas infirmidades,

^ainda que nos olhos do Mu- & miferias íc acabaõ , & fa-

do fazem a voffa vida def- he livre feu efpirito ao por*

preíível,nos de Deos fazem to da falvaçaô eterna. Ifto

á voffa vida , & morte muy- fignlficou aquella voz lua-

topYccioÇa-.Pretiofam conf' vc,que S. Joaõouvio no ^f^c:

pcãn Domim mors San^ori Apocalypfe , & dizia defte
^^^^

ejus. modo : Bemaventurados os

Pprèm ainda que os tra- mortos que morrem em o
bailios do Jufto nao foffem Senhor .--daqui por diante jà

leves, como na verdade o diz o Efpirito que defcan-

ía5,comparados com o pre- cem de feus trabalhos, por-

mio : todavia feria precioía que íe fegue o fruto de íuas

a fua morte
,
porque ncUa obras ; Amodojam dictt fpU

ácabaõ todos effes traba- rtíus j ut reqmefcant à labo*

lhos , & começa a felicida- rthus fuis : opera enim tllcrum

loan. de eterna. Quam alegre fc- fcjmtntur illos. Onde o E-
^•*'- ria para hum Jonas a praya vangelifta ajuntou aquella

onde íahio vomitado da palavra Jà , com aquel-

^^ Balea! Quam precioía feria loutra palavra : Daqui por

117- para hu?n S. Pedro a liber- dinnte : Amodojam : para

dade, quando as cadeas lhe moflrar que a morte dos

cahiraô das mãos,6c as por- Juftos he hum ponto,que dà

tas do cárcere fe lhe abri- fim às íuas miferias, & prin-

ra5! Quam eftimavel feria cipio às fuás felicidades.

5^5"* â faude para aquelle Paraly- Em fim,que os trabalhos do

tico do Evangelho, quando Juíío certamente fe acaba-

pode faltar fórá do feu ley- raõ, & jà naô haõ de tornar;

por-
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porque aftim o promette tu, ò alma minha

',
queiflo.

Dcos : Jam dtctt jpirvus , nt meditas, fe vives neíta fé,&
requtejcátit à lahortbus : mas neíla clperança , tira daqui

o premio delles naô ha de por fruto, ter animo nas ad-

acabar eternamente. PaíTa- veríidades , conftancia ,6?

dos breves dias de trabalho, fílegria no íerviço de Dcos. . .

jà naô ha mais trabalho : & Dilata o coração a empren-

paffados milhões de fcculos der, & eflendeamaõ a o-

dedefcanço , ainda haverá brarcoufasfortes^ôc heroi-

mais defcanço. Das obras cas. Por hua morte precio- .

de qualquer Jufto tudo o fa tudo o que dàs he pou-

penoío ficou atrás, & tudo co, & mais q pouco, porque

o meritório vay com elles: emfím o trabalho acaba.No
Opera illoram fiquuntur ti- trabalhar por Deos, ícmpre

os. o teu efpiritodiga: Ainda
Aonde eftaõ ( dirá com- mais : ate que o Eípirito

figo o Jufto ) aonde eftaô Santo diga : Jk nài mauí
as mortificações , & aípere- J^m dictt Sptrttus , vt rtqm^

fas ? Que he das lagrymas, efcant à laberihns fuis,

& defconfolações? Que he Das fobrêditas raíões fe

das tr'ibulações,& miferias? fegue outra,pcla qual he íâ-

Jà paffáraô. Senhor , fai- bem aquella m.orte precio-

vais-me? Naõ hey de peccar ia : que he a alegria , & def-

}à mais ? Naõ hey de íer canço com que os Juflos

confufo diante de meus ini- morrem: & por iffo afua

Píaím.
"^^g^s? Hey de adorarvos morte fe chama nas Efcrit-

^''J^^**

137,1. emvoíTo Templo fanto , & turasíono, traniíto, filccio^sap. jj,

confeffar voíTo nome em dimittir o eípirito em paz,
J^\^Jç

companhia dos Anjos ? Oh & depor o tabernáculo def- %.'%^.xl

cfperança bêaventurada ,cj te corpo mortal. Sirvaò de ^'«'*v*^

jà te vàs trocando em pof- exemplos
,
para excitar cm

^^

fe ! Oh Fé, como eflàs per- nos híia íanta invcja,a mor-
to da vifta ! Oh amor

,
que te do Venerável Beda , que

por toda a cternidnde has como Cyfne morreu cíintã-

de íer perfeyto amor ! Mas do : h chegando a dizer a
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Gloria Patri , o mefmo foy

chegar à claufiiht do verfo,

queàda vidi. A morte de
huii) Henrique Religíofo,

&: diicípulo de S. Domin-
gos

, que começou a cantar

a Antífona : Securas^ ó*

gâitdens ad le vemo : Seguro,

& alegre vou para vôi^meu
Deos-: òc logo pondo os o-

lhos em huma Cruz , fe rk)

aprafí velmente , & de gofto

batia com as palmas; veri-

ficando aquillodos Prover-
Prov. bios ; Ridcbit in novijjimo
^' *^*

rf/e:Rirfe-ha nofeu ukiiTio

dia. A morte de hum Padre

Soares Granateníe,que ver-

tendo alegria por todo o
rofto , diffe: Nao cuydava
que a morte era taõ íuave.

A morte de hui Maria Oc-
gniacenfe , cujo rofto ao

defpcdirfe a alma, começou
afizeríe alvilfimo, 6c íuf-

tro fo : 6c forriído-fe canta-

í£ va com voz msnfa : Oh que

'fermofo fois noíIoReydi
Gloria ! E finalmente eípi-

rou repetind) miiytas ve-

fes : Ailduta , Alldnia, A
morte de hua Santa Clara,

q

fallando com a fua alma,lhe

dfeia : Vay fegura,que bom
condudlor levas para oca-

Efpirituaes^

minho: Vay,quç o Senhor^
que te creju,&Ce fantifi-

cou,& guardou, elle te am^
com hum amor mais en-.

ternecido , do que hua may
tem a íèus filhinhos.Outros

muytos exemplos eftaó ma-*

nando as hiitorias. Por on-

de S. Bernardo
, por occa-

fiaõ da alegre morte de ícu

irmaô S. Gerardo , chegou
a dizer, que jà a morte para

osJuíios naò tinha ejlimulo^

fenaõ jubtlo
,
pois que o ho-

mem morria cantando , &ç

cantava morrendo : U^i cfi s^^, i$;

mors fhmutus tuus ? Jam »" cáf^

mn ejt Jlimnlus ^Jed jubtltu:

jam cantando mortfur homoy

^ monmdo çantat. Porque
fuppofto que Deos às veze^

permitte que feus fervos

padeçaô tcntaç5es,& temo-

res naquella hora ,
para os?

purificar, & galardoar coní

mayor vsntagem: com tu-

do ordinariamente à ví^a

boa refponde morte alegre^

como eco à fua voz : nem a

morte fechama preciofafó

pelo q app«rece nos olhos

hum mos , fenaõ principal-
^

mente nos de Deos : Pre*

íwfa m confpeãu Domni
tnon Sanõíôrum ej(a.

Ti*
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Tira daqui por truto, que fazem preciofa a morte

imitar a vida daquellcs, cu- dos Santos. Porque crn lu-

ja morte cobiças. Se fores gar do titulo de preciofa,

por onde elles foraò , che- que a nofla Vulgata Ih: dà,

garàs onde chegarão.A pur- léraõ alguns : Hcmrata, vel

pura prccioía da boa morte honorifica : honrada , ou ho-

rarravezfe acha feyta na- noriíica. Eeomrafaõ: por-

quella hora : muyto de an- que affim da parte de Dcos,

tes íe urde,& tece^ordenan- como dos homcs,nos Ceos,

4o bem os fios da vidaj & íe & na terra, he a morte dos

tinge, aproveitando, & re- Juftos muy honrada,

colhendo cm íi os effeytos Primeiramente a honra

do Sangue de Chrifto. De- Deos , & a ennobrcce com
fej-ir morte de Juftos, 6c vi- muytos favores. A huns re-

ver vida de pcccadores,até vela o dia , & hora em que
aqui fc atreve também hum haòdepafl^ir dcfte feculo

Balaõ Gentio , que dizia: mifcravel para a terra dos

Morra eu como os Santos vivos , como revelou a meu
morrem, & íejaõ os meus Padre S, Filippe Neri , &
NoviílIiHos femelhãtcs aos ao Patriarca Santo Ignacio

Nu- feus: Moriatur anima mea deLoyola,&a outros fieis

^^^\^ morte jujiorum^ (^ fiant no- fervos feus. A outros re-

vtffima mea hôrumJimdiaSQ crea com muíica de Anjos,

a morte he fono , doce he o como fey ouvida na morte
íono: (diz oElpirito Santo) do Catlfoiico, & Santo Rey
mas doce para quê tem tra- Dom Fernando :& na de

Eccicí. balhado: Dulcts eftfínus ope^ S. Henrique Eremi ta di ffe^

ranti. raõ a coros todo o Hymno
III. PONTO. Te Dam Uudamiis. A ou-

tros lhes cobre de reíplan-

Alnda temos que tocar doresorofto ,^ faz que
outros dous quilates os finos fc repiquem per fi

do ouro preciofiíTimo de meímos, como lemos de Sã-

hua boa morte, cu que ex- |p Aleyxo.A outros manda
plicar outras duas rafòes, vificarj&c cõfclar pelos feus

,

I.Parte. Ff Sanr

5. II
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Santos ; como a S. Joaõ &dadoqucosnaôvejâitio$
Chryfoftome), a quem na- na morte dos que alcança-

quclle tranze vifitàraõ os raó mediana virtude, cô tu-

giorioíosApoftolos S. Pe- do o Senhor os ajuda invi-

dro , & S. Paulo ; & a Santa fivclmente contra o$ efpiri-

Thcrefa de JESUS os dez tos malignos , & ihes dà a

mií Martyres : & ainda provar algúagotta das ccn-

pela Rainha dos Anjos foiações celeíiiacs. Coque
fua Mãy Santiffima, como a morte dos Juftos fcmprc
fez com Santa Oportuna he honrada para com Deos:

Abbadeffa^quc começou cò Hmorata tn cmjpe^iu Do^
alegres vozes a clamar : Eis t/mm mors Sanclorum ejus.

aqui vem minha Senhora E naó fó honrada para

MARIA SantiíTima. E lo- com Deos,fenaó também
go eftendendo os braços,a- para com os homens^diípô-

braçou a Senhora, &efpi- dc-o aílim o meímo Deos
rou. E finalmente o mefmo por muytos modos. Pri-

Ghrifto Key da Gloria fe meyro, authorizando feus

digna de os vir honrar com enterros. Pobre era, & fcm
im preíença , como fe lè de letras , 6c forafteyro hum S.

S. Odo Bifpo Carthufiano, Joaô de Deos, a quem pelas

o qual dizia com excefti vo ruas de Granada apedrejara

jubilo:Efperay-me,Senhor, o vulgo, como a louco ; &
que eu vou. E perguntado depois a mcfma Granada
com quem fiUlava , reípon- quafi toda acõpanhou íeu

deu : Vejo a meu Rey corpo àfepultura, de forte,

JESU -Chrifto , em ^uja q o enterro fe transformou

prefcnça eftou.E logo leva- em tjriunfo. Segundo, enri-

tando-lc da cama , & ajun- quecendo feus fepulcros.

tando as máos^entregou feu No de S. Carlos Borromeu,

efpirito nas do Senhor. Ef- ainda antes de fer canoni-

tes , & outros fcmel hintes zado^era tanta a cera, q cô-

favores coftuma Deos fa- tinuamente ardia
, q fó nos

zer n:iqu^Hla hora aos q na pingos íe intereffavaõ ca-

vida o amàraõ de coração: da mez íincoenta , & às ve-

zes
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zes cem efcudos : & 16 os manchados com o íeu ían-

votos de prata chega vaõ a guc , fe repartirão em miii-

quafi catorze mil. Tcrcey- das relíquias » & guardarão

ro ,cfcrcvcndo fuasvidasy cò fumma eftimaçaõ. Huas
&prop5do-as por exemplo pedrinhas, que íe acharão

à Republica Chrirtã ; & nas entranhas de S.Frnncif-

gloriando-£e as melhores co de Sales/e dividirão pe-

pennas de empregarfe nerte los Príncipes da Europa, q
airumpto.Onde íe vê a grâ- as engaíiàraõ em ancis cm

. de ventagem ,
que as virtu- lugar de precioíos diamaa-

des fazem às Içtras
, pois tes. Enifim que a morce dos

eftas fe accomod lô em fer- Santos tudo faz honrado, 5c

viçodiquclLas: ôcaquellas precioío \ porque cila he

fazem o offici) decompor preciofa,ic honrada : Ih-'

para enfinar $ eftas o de im- novata m ccnfpeãu Domim
primirparadivU'gar.Quar- piors SariBorum eju^.

to,veacrando,&còfcrvân- Que dizes tu, òalma mi-

do fui memoria. M jrre hu nha, quádo ouves enas cou-..

Emperador , morre qual- fas? Na5 achas que teve

quer Hcme iliuílre pelas raíliò o Real Profeta em
armas , ou riquefas . ouef- dizer q os amigos de Deos
tados; &: fcu nom: eíquece craò honrados em demafia:

cm breves dias. Morre hum Nirnis hononficntí funt nmt- «' faim.

Santo, &c delle fiz memo- et tm^Deus ? Naõ inve';as o |^^'

ria toda algreji Catliolica preço de humaboa morte?

todos os annoj. Qnhito,ef- Naó te determinas a fer-

tlmando , & adorando fuás vir , & honrar a hu Senhor,

i^eiiquías, aindaquc íejaõ que aflim honra aos feus

coufas de íeu género cíeí- fervos? Oh detcrmina-tc,

prefivcis. Hum çapato de & começa: naõ te pefede

S Carlos foy levado em imitara vida daqiicíles, cu-

proci(ra6,& c5 o feu toque ja morte celebras. Imita as

obrou Deosmuytos mila- virtudesdos Santos, naòco
gres.Os panninhos 5 cô que o intento de adquirir por

íe curava S. Filippe Neri, ellas. honra diante dos ho-f

;
Ffij men^^
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mens, fenaô por honrara
Dsoso como elics honrarão.

Naó tcnhis efta imitação

por impoffi vel
,
que aos im-

polliveis naô te ehxorta

Deos ^ & Deos te exhorta a

ícrcs Santa: EJlote ergo &
vos perfeãh ficut & Pater

vejler calejiis pcrfeãns e/i.

Entrega- te a efte Senhor, &
deyxa-re ajudar da íua gra-

ça 3 que eíta he a <j faz San-

tos, eíta a que dà todo o va-

lor às fuás obrjs,todo o pre.

ço à lua vidajôc à fua morte.

Ponderadas todas eftas

raíóes , que fazem a morte
dos Juftos preciofa ,& ex-

citando com ellas hum ar-

dente deíejo de que me cay-

ba femelhante ventura ; re-

correrey a MARIA Santií-

íima S. N. tomando- a por

medianeyra diante de Deos,

para que ma alcance. Oh
Virgem precioíiíTima , que

conforme vos intitulou hu
fervo voíTo, fois o preço de

todos os preços : Pretmm
prcíiorum ; &: com rafaõ,

pois de vò-jfoy gerado a-

quclle Singue^qfoy o pre-

ço de noífa redempçao. Pa-

ra volTo amparo íujo, como
íingular advogada noífa q

B/PtrttuaeSj
fois para alcançamos de

Deos todos os favores, mas
em cípccial odehumaboa
morte: pois nem vos pof-

fuhio por hum fó inftante a

morte do peccado , nem 6
tributo,

tj
pagaíks à mor-

te; da natureía, vos foy im-

poíto por obrigação , fenaó

que voiuntariaméte o qui-

feíks pagar , aceytando a

morte por imitar a de vof-

fo Filho. Alcançay me, vos

peço , de voíTo precioío

Filho huma preciofa mor-

te: aíTifli-mc com voffofa.

vor naquella hora: qucfc

vos dignardes de aííiftir-

me , feguro ei^ou da vitto-

ria contra meus inimigo^;

com que trocado efte vallc

de miferias pela Pátria ce-

leftial , louve nella,& mag-

nifique voíFo nome eter-

namente.

Rejumo defta Medttaçaí.

I. Ponto.

Por tnnytos íifulos he â

morte dos
^
Santos prectofa.

I. Porque herara^ & ponf-

p WHjtp mati para efimar:

(ois
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pois m mçfmo tempo em que

hn morre cm graça de Dcos^ II. Ponto,

miijtds milham morremfé*
raddlay& tai vez algum y^ /A^. He frectofa a mcrtei.om^

G começkrae a fervif com do Ju/lo ^porque o íraòíilho/^"^'

grandefervor. Donde tirarey que Ihecvjiou^compãrado com

dous dúcum:nios, L Efco- o premio ^be mnyto leve: pois

Ihcr aqttelle c/iado de vida, até a hum púcaro de agoa dar , jt

ênie as boas mortes fáo me- do por amor de Deo-s corref-

nos raras. II, Pedira Deos ponde gluria eíema.Oh quari-

perfeverança , & faz^r da to cafo devemos logo fazer

mmha parte por aícançalla. de todos os exercícios da vtr-

> //. Porque he cujloja pa- tude^ & como devemos acty^

ra os Jufios , os qttaes exerci* tar as occa/ioes de merecer

^

tkrai muytas virtudes ^ &fo^ come dadivas que [ao da libc'

frerao muytas tribulações raUdade Divina !

por chegar apartir de/ieM^' V- Porque ainda que os j

do em paz com Deos. Por trabalhos do Jujlo foffem

énde quem defeja comprar grandes ^todes niquelle ponto

huam.irtepreciofa^hadedar acabao^& nelle comcção as

por ella ojeujufto preço
, que felicidades , que durao para

he fer confiante no btm
y c^ fmpre] confideraçao -^queno

(ofrido nom>il. moribundo excitara grande

III. Porque naífo hecuf' jubilo ^ &coriJolaçad- E com

tofi para os Jufios , fenaÕ efla mefma me excitar ey a

muyto mau ofoypara Deos^ obr^r coufas heróicas : pois

o qual encarnou
, ^ morreu^ emfimopenofo dtUas acaba^(ír

éf à ctifia de feufangue dif- o meritório permanece,

pmdeti muytos auxílios
,
á* ^I- Dejtas rafocs fe fe- -

dons de fua graça ^ para che- gue outra^ que he o defcanço^

gar a por hum homem em df- & ale^int com qr^e os Jufios

pofiçao de morrer bem. Veja morri xciíiado^ér rmdo,& ^e

cada hum nao perca tanto talveztetrti.^o' ^t angvfiiao^

cufio : aproveyte- o , fazendo he benjicio de Deos ,
que por

da^ fua parte ò que deve. efie modo os purifica ^^^is.

LPartc Ff iij ^J^^ern
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^i^m mvcja efte ãtfcanço a honrem por muytos modoi

entâo y nao dcjcance agora: em jeiu Santos ^ authortzãn*

trabalhe^ que como a morte do léus enterros
-^
emtqueceií"

hefono, ofonofefaz docefará dojetu fepulcros , efcreviirdo

05 que tem trabalhado. fuás acções , confervanãofua

111. Ponto. m:moria^ ^ adorando fuás

i.Con- ^^^' ^^ também aqnella Rdiqmas,

fij. morte precwfa -, porque Deos De tod.ts eflas rafòes de-

a honra com fmgularesfavo- loítrar por fnitogérd hum
resj revelando o tempo delta a fervorojo dfjode tmttar os

feusfavos , recreando os com Santos^ para dar honra , éf
mtijica de Anjos , com vifttas gloria a Deos N.S. & caber-

de fem Santos , ^ comfua me aventura de huma morte

nufma prefmça^ é^ de Jua preciofa:a quallhe pedtrey por

May Sanítjfima. tnterceffaodefua May San-*

2 FlIL E alem dtjlo^ dif* tijfima^que he efpectãl advo'

põem como também os homem gada para a hera da morte.

MEDITAQAÕ VIII.

Da morte peflima do peccador.

Mors peccatorum pcjjima. PfaJm.33.22.

m S cõtrarios conhe- Verdadcyramête para pro-

cem-íe melhor hu var amÍ3as eftas verdades,

ij^^á jpar do outro: por- baftava comparar bua com
qu z nx comparação dos ex- outra;Mas para termos ma-
tixmos apparecc a diffcrcça teria mais diftinta de me-
delles. A' morre d:n Jtiftos ditaçaô^ podemos ncfta dif-

clnmoú D i vid preciofa : ôc correr pelas feguintes ra-

o meGno David chamou à G>^s:

á(ys peccadores peífima.
- tPON-
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peccador perde a alma ! Là
I. P O N T O. Job com toda a fua pacien-

Oníidcrarey prímey- cia amaldiçoava o dia em
ramente como naô quenafccu :Ffr^,!í/ ^/eí, miob j.i-

chamou David à morte dos quanatm Çum, Com quan-
peccadores fimplefmente to mayor cauía poderá o
mà , fenaó em gr;io fuperla- peccador amaldiçoar o dia

tivo, PeJJIma. A raíaõ dií- em que morre ? Porque fe

to deu S. Bernardo , dizen- Job nafccu para padecer

do : que a morte do pecca-- trabalhos temporaes^o pec-

j^^ ^
dor era : Malain amiffiont cador morre para fcntír

«par- Mundt
, fúor m dtjfoiuttone miferias eternas.

y*' carnis y pejjima m tormemis Oh amorofiíTimo JESUS,'

mftrnt : màyporqueperdeo fujo para voíTa milbricor-

Mundo; peyor,porqucper- dia , & clamo a vos de todo'

de a vida ^ peíFima ,
porque o meu coração : livrav^mc

perde a alma. Emortc^ em de taô defgraçado l?nçe,

^ue fe perde a alma ^ afãm çm quede l:ua vez fe perde

como naô pode fer mayor tudo: perca- fe antes agora

a perda , aflim naó pode fer tudo,com tantoque naquel-

peyoramorte; & por iffo la hora naõ fe perca a alma:

hc morte peíTima. Se o ho- perca- íe , fe he neceffario^a

mem perdera fócfid Mun- faude ^perca-fe a fazenda,

"dojoutro Mundo havia que perca- fe a honra5perca-fe a

lhe dar : íe perdera fó efta vida : mas a -alma , Senhor,

vida,outra vida o efperava: íalvay-ma. E íe he palavra
^^^^^

mas perdendo a alma, quem voffa no Evangelho, qucix. 15.

lhe ha de dar outra alma? quem ama a íua alma, eíTe a

•Naò ha de ter jà mais outra perde , & quem a aborrece

alma, fenaõ a mefma q per- nefte Mundo , eííe a guar-

deu; nem outro Mundo^fe- da para ávida eterna: eu
naõ o inferno ; liem outra com voflTa graça me deter-

vida, fenaõ a morte eterna, mino a naõ amalla,para nao

Ohquetriftedia, ohqdef- perdella; antes aborrecel-

graçada hora, a cm.que o la para melhor guardlla.

Ffiiij Etcr-
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Eterno Pay ; voíTo Unigc» cm que fe enforca ; ou có-
nico Filho diíTe que efta era mo outro Saul

,
que ellc

avoíTavontade^ quedasal- mefmo defemb:inha a ef-
maj que vôi Jhe deífeis, ne- pada em que fc atraveffa. E
nhua elJeperdeíTe : Hac tfi que laço mais apertado , ou
autem volunias ejusy qui mi' que efpada mais cruel , que
Jitme^Patrió', ut omne qtiod lua ruim confciencia? El-
dedit mihi^nonperdãm ex eo. Rey Cyro promulgou hum
Rogo-vos por tãto em no- decreto com comminaçaõ
me do mefmo voíTo Filho, de que todo o que o que-
que lhe deis a minha alma brantaíTe^dafuamefma ca-
para fe naõ perder: nao feja £a íe tiralTc huma trave, em
a minha alma minha , fenaó que o crucificaíTem : Po/i- E(ã;

íiia : porque fendo minha, tum efi decretum.ut omms ho» ^^^*

poíTo perdella por minha pío , qui hanc mutavertt jf*f^

vontade depravada ; & fen- Jioncwj tollatur hgmm de do-
do íua , naõ pode perderfc, mo tpjius ,

ó' cor^gatur tneo.

porque cfta he voífa fantif- AíTim também determinou
lima vontade : Ut omne quod o Rey dos Reys, que todo
(kdtt mihi^ ncnpcrdam ex eo, o que fc atrever a qucbran.
He também a morte dos tar fua Ley Divina, & ncfta

pecçadores pcflima,porque vontade perfiftir,o feu mef-
cllcs mcfmos faõ a cauía mo pcccado lhe firva de
delia : Mors peccatorum peí- iníirumento para o íeu fup-
/ir^a : lé S, Jcronymo do plicio. Efta verdade vè o
Hebraico : Jnterfieiet im" pcccador naquella hora cõ
pium malitia : Ao ímpio toda a clarefa 5 & iflo he o
matará fua própria malicia. que lhe faz mais amargo-
Ondc fe moflra que a cau- fas fuâs penas; faber que cl-

fa cfficientc , & formal le mefmo fe enredou nas

de huadefgraçada morte he difGculdades da íalvaçaõ,

a impenitcncia final , em q clle mefmo traçou o feu in-

o Ímpio fc deyxa morrer; ferno, elle mefmo ferve de

fendo c )mo outro Judas, q verdugo de fua morte éter--

çllc mcfino pendura o laçO) na;& pox iíTo he a fua mor-
te
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te pcfBma : Mon peccaiorlí Quiz.-ra o impio deter a hn

p(JJh»a ! Interfictet impium aimanocorpo,&nefteMu»

malttta. Oh homens pecca- do: mas naôpóde^Sc da-

dores
,
que com voffas pro- qui lhe nafce hu enojo muy

prias máos vos matais pef- dcícfperado , hús arbitrios^

íirnamente , ceffay de tal &penfamcntosmuy defva.

furor: olhay para a miferi- riados , & húa triftefa pro-

cordia infinita de Dcos^que fundiílima. Notável hc a-

naõ quer a voffa morte , fe- quelle cafo , que refere S.

Raô que vos convertais , & Gregório Turonenfc ,
de

tenhais vida : como pode- huma Rainha de França , ^u|};J;^

rà querer a morte dos pec- qual na ultima agonia en- prJanc*

cadorcs quem por amor dos cômendou a feu marido q«-i^
' peccadores fc íugeytou à mataffe os Médicos

, jà que

morte? Convcrtey-vos a cf- cfies a naõ puderaô livrar

te Senhor, & pcgay-vos bê da morte , & cUe deií com-
com a fua morte : que íó a primento àquelle pio lega-

fua morte óptima aceytada do. E aquelloutro que re-

por voffo amor ,
poderá li- fere Santo Antonino de hu

vrarvos da voffa morte f>ef. ufureyro , que na hora da

fima, fabricada pela voffa fua morte mandou trazer à

malicia. fua prefença muyta prata^

Em terceyro lugar , bc a & ouro , &: tudo o preciofo

morte do peccador pcíTima, que tinha , & fallando cõfi-

porque totalmente he con- go, diffe : Alma minhajfica-

tra fua vontade : naõ vay te comigo , & todas cf^s

porque o guia5,fenaô por- couía tedarey, & muytas

^ue o arraftraô : Sc quan- mais , que poffo adquirir,

do vê que o ficar he impof- E como vio que naõ fe ale-

fivclv& o partir hencceffa- grava com aquella vifta,

tio, levátalà dentro noco- accrefccntou: Pois )à que
raçaõ grandes gritos de im- naõ queres, eu te entrego

paciencia,€omo animal im- nas mãos de todos ©s dc-

mundo, q prefente o gol- monios^qucte levem ,pois

pcj & o naõ pode evitar, esíua^iogocfpirou. Aqui
fc
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fc póJe ver fe ht a morte juíiiça ,
quando mais neccí-

do peccador peíTuTia : & íitasdcfuamifericordia.As

quaõ verdideyra he aquel- riquefas quenaquella hora
la fçntençi dos Provérbios: deves moftrar à tua almá;^'

que o que ajunta riquefas naó faô as da terra,pnra que
com mentiras j&embuftes, dcfeje ficar ; fenaô as do
he vaõ , & fem fifo , & pru- Ceo

,
para que defcjc par-

dencia , & cahirà nos laços tir. Moftralhe as chagas dcí

Prov. da morte ; Ghn cohgregat teu Salvador
,
que faõ osí

íhffauros Imgffâ mmdactí, thefouros de feus mereci-

vani^^ií
,
ó" excors efi ,

á* tm- mentos, & dize-lhe : Todos
ptngetur ad' laqueos mortis, eftss íaõ teus , fcquizeres

Porque , que miyòr loucu- arrependerte ; daqui a nin-'

ra
, que pretender retardar guem deves coufa algu3,fe-

no corpo a alma com oftc- naô ao mefmo Chriíto á

recerlhe theíouros ? E q la - mercê de tos querer dar , &
ço mais apertado

,
que o de cm íima as ufuras ,

que he o
fémelhante morte : pois áf- Reyno do Ceo. Part^ alma

íím como no laço quê mais minha confolada, & animo-

forceja por fairfe , mais o fa,que tês hum Deos benig-

áperta, & alli no laço o co- no, & mifcricordioío irifi-

Ihem com o fuftò nas mãos nitamente mais do -que has

áííiíTi naqiiélla hora opec- mifter ,& podes defejar : &
cador^quãto mais repugna, com eftasmeímas riquefas

peyor morre, & aiii o colhe lhe podes pagar o que lhe

á Júíliça Divina com"os^ deves,

feus peccados mais mani-

féfto3>í II. PONTO.
Aprende aqui , ò Catho-

líco/a reíignarte inteyra- A Lèm das rafoes pon-

mcte his máos de Dcos, pá- xjL derada^, outra q mais

ra q em vida , & em morte, propriamente faz a morte

no tempo , & na eternidade dos peccadores peíTima, he

faça de ti o que for fervido, fer efta hum ponto , em que

& naõ exafperes mais; fua para elles acabaó os goítos

tem-
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tcpor^es para nunca mais po; a eternidade-,quí'fenaô

tornarem , §c comcçap as pódj jà mais mover , ou
miferias eternas para nunca mudar 3 & o tempo, quene-

mais acabarem. Coníidcra ceíTLiriamentefe vaymove-
pois, como eík ponto cm do, & impellindo-opara o
quanto fc vede longe, naó fim. Qual fera logo a aper-

apparece a quem o naô tura que alli padece a aima

medita. Mas quando tfta- metida entre o fim dos gof-

mos de perto , ainda que tostemporaes, ôcoprinci-

fechemiOS os olhos, naõ po- pio das miferias eternas,vê«

demos deyxar de o ver , oh do que o Mundo lhe fecha

. que aperturas > oh q aíTom- ês portas , & o inferno lhas

bros , oh que pavores cer- abre ? Efta apertura he taõ

*caõ a mifcravclalma! Alar- g> ande , que fóconfiderada

gar os prafos da vidatcpo- fez cxckmaraoReal Pro- rfaim.

ral , bem quizera , m.as naô feta : Ctrcudederuni we dolo-
^^4- ?•

pode. Encurtar os ef{>?.ços rts mor tu , érpèricula mfer*

da eternidade ,& jà que naõ minvenernnt me : Ctrcàraô-

,pódc fazer do teporalerer- me as ar.fias da morte, &
no, fazer ao menos do éter- achàraõ-me os perigos do
•no temporal , igualmente infenso. Porque aquclle

hc impofiivel. Que ha de ponto he juntamente m.or-

fazer pois efle anguftiado te, & mais inferno; morte^

peccador ? Penar fem con- porque nelle acabaõ os gof-

folaçaõ , & fem remédio. Se tos dcfla vida; inferno, por-

hum homem íe viíTe entre que nelle começaô os tor-

^duas altas parcdes,das qiiâcs mentos da outra ; & morte,
,húa foffe immovçl , & a ou- que juntamente hc morte,

tra movei , que o \kíXc a- & mais inferno , bem fe vè
.pertando íempre mais,& fe he morte peílima: Mcrs
mais: que anfi^is padeceria, pccatcrfim ffffifha.

vendo-fe entalir no meyo Oh alma ir^inha , fabes

de ambas ? Defte modo eftà qual he a prudência, qual o
o peccador naquellc ponto anticipado rerrecio dcfia

entre a eternidade, & o tê- miferia ? He achares tu ef-

tes
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tcs perigos do inferno , an- ííTo fuccedendo a tâníos eT-

tcs que elles te achem a ti. ta deígraça^ a taò poucos
Huns homens

,
que cm na- emenda o temor delia,

da achjõ perigo de conde- Pondera mais nefte lu-

narfe,tiõ defcubertos cftaõ gar , como naquelle formi-
por iíTo msfmoao perigo, davd ponto naó íómcnte
que o perigo o« acha a el- fe acabaó os goftos do fe-

ks.^ Se queres achar eftes culo , fcnaò que íe trocaó
pcrigos^&darte por achado cm penas : porque hc de
delIes,coníidera-os ; porque taõ adliva naturefa,que tem
aco«íideraçaocava,&.quê força para converter cada
cava , acha. Coníidera co- deleyte da vida paffada cm
mo vives nefte Mundo , & hu i amargura,cada devaíli-

acharás muytos perigos pa- daô em húa anguftii , & em
raooutro: confi lera que a hum tormento vivo cada
porta do Ceo he eftreyta, & vontade mal mortificada.

acharás muy tos perigos na Oh defvcnturados goftos!

vida larga : confidera que o ( dirá o peccador ) Oh fin-

numero dos predcftinados gidos bens ! Adonde eftais,

he pequeno, & acharás grã- ou como aíTim de repente

des perigos em fcguir o ca- defappareceftcs ? Adôde cf-

minho dos muytos. Cava ta5 as riquefas , adonde os

bem
,
que naõ pode íer taõ paíTatempos ? Que hc feyto

profunda a cova
,
que abri- do applaufo da fama,do luf-

res com a coníideraçaõ, co- tre das dignidades,do licen-

mo a do inferno, que abrif- cioíodos fentidos?Osgof-

te com teus peccados.De fce tos que tomey na íatisfaçaS

ao inferno em vida muytas da ira
,
gula, & mais vicios,

vezes, paraqucnaõdefças aonde eftaõ agora? Jàpaf-

em morte de huma vez para fáraõ , como le foraò huma

feiT^pre. Morrer em pccca- fombra : mas paffáraô quã»

do mortal! Só de ouvíllo to ao deleyte, ficado quãto

devia eftrcmecer hu Chrif- ao rcmorfo. Eu miferavel

taõ: m.ns como oquefe naõ fuy o que me deyxcy enga-

confidera, naõ fe teme : por nar dcUes tantas vezes. Oh
quan-

{



Exercido lÍL Da Aborte. 4^1
quanto tempo tive para uteis o que depois has de

tratar de minha falvaçaô? chorar com lagrimas irre-

Quantos avifos de Deos, mediáveis ; cmprcnder al-

qu^ntos excplos doproxi- gumaítoheroyco dcvirtu-

mo, quantas reprcbeíòes da de
,
que naquella hera íeja

minha côícicnciaíComo he como fiador de tua falva-

poífivel q tudo defprefaf- çaõjandaraorevèsdosmu-
fe? Por ventura naõ via ef- danos, tendo os goítos por

te perigo, naõ tinha fé, naõ degraos da eícada do infer-

fabiaq era mortal o^corpo, no, & os trabalhos por de-

& immortala alma ? Que grãos da efcada do Ceo:

naõ pudeíTe eu em tátos an- que eftas faõ as diípofições,

nos dar hu final de virtude' que condufem para que a

- "Que naõ parece que naíci tua morte naõ íeja peffima^

mais q para peccar ? Pccca- como a dos impios ; fcnaõ

dos por obra
,
peccados por precioía, como a dos Sãtos,

palavra,& penfamento, em
todos os Mandamentos, to- HL PONTO.
dos os d ias , em todos os lu-

gares, cõ todos os meus mê- T T E tãbem a morte dos

bros, fentidos, & potencias! Xi pcccadores peíTima

:

Oh ccgueyra,oh engano,oh porque naõ poucas vezes he

fatalidade ! Eftas , 6c outras com fim deíaftradc, & caia-

coufasfemelhantesdiraõos mitofo: como vemos nos

impios na fua morte
,
por- incendios,naufragios, deía-

que efta tem força para cõ- fios , traições , accidentcs,

verter todos feus goflos fuppiicios , & outras def-

paíTados cm aíflicções. gi^^Ç^s femeihantes
, q íup-

Tira tu dpquipor efcar- poflo nos parecem acafòs

mento exercitar te cm boas da fortuna sOU erros da ríof-

obras.examinar bem a con- fa pouca induflria, mais or-

íclencia cada dí
'; , chegar a dinar ia mete íaõcaOigos da

cada ConfiíTiiõ facramcntal, Juíliça. de Deos , 6i íempre
como fc fora a ultima , cho- coníeJhos de fua Providen-

rapdo nella com lagryruas cia, Deíb matéria ha tentes

cxenv-
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exemplo» pelos livros
,
que quaes cm hfu fó noyte,hum.

delia íc podiaõcõpormuf- Anjo paffando pelos arra-

i8^£4.
^^^ livros. Será provcytoíb yacs^tocou de tal fortc^quc

trazer alguns à memoriíi. E como fe fora rayo , os dey-

primeyramente quanto àj xou (diz Lyra) cô os vefti*

hiftorias divinas , fejaõ ex- dos illefos, & os corpos c6-

cmplos a morte de Ablalaó, ycrtidos em míuda cinza.

acraveíTado pelo coração cô Para que fc conheça como
três lanças,que íerviraõ co- o braço de Deos hc inviíi?

mo de lhe numerar aquelles vcl,& grandei &q quando
fcus trcs gr mdes pcccadoS) faz a feus miniftros fogo:

do fratricídio de Amnon, ^i facis mimjlrês tuos pftim. ,

áx impiedide contra íeu tgnem urentem: faz a feus*®^"**

pay David, & Jo efcandalo, inimigos cinza.

& perturbação, que caufou Quanto às hiftorlas hu^

jud I j. c^ii todo o Reyno. A mor- manas , bem largos catalo-

tedcliuin Hoioferncs, da gos tecem delias os Autho- ^*^'"*

qual foy caufa aíuafober- re«. Baftaráó dous cxcm-j*.^"*

ba , occafiao a fu i gula , & pios, hum de hum Religior Bianc.

luxuria , & inftrumcnto o fo, outro de humi Sacerdote ^"j. ^\

%• Ma. f-^ punhal. A morte de An- fecular ,
para que os mais *»«•.

^ ^* '^*
tioco o illuftre , tendo hum eftados inferiores tcmaõ cô ^^^"^

inferno de dores dentro das mayor rafaô. O Religiofo rj>ccia-

entranhas por principio das fc tinha retirado com licen- /j,y"/

dores,que hivia de ter den- ça dos fuperiorcs a humas Morccs

tro du entranhas do infer- brenhas aíperas,ondc viveu J)^"^

no; & naó podendo fofrcr fincoenta annos cm fummo pcíTi-

fcu roimcheyro, pelo que rigor de penitencia. Efcn-"^^*

dera a todo o Mundo com do jà de cem de idade, o

íuas acções cícandalofas. E acháraõ na fua cova morto

porque ajuntemos muytos de repente , afogado como
cafos em hum fó ; a morte com garrote, a bocca , & o-

dc cento Sc oytenta ôc cinco lhos torcidos, a pellc negra,

4- Reg' mil Affy rios blasfemos cô- o afpedlo horrivel. E ao
''•*5 tra o nome de Deos , os tratarfe dafepultura,í"elhe

achou
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dine
2chou efcondida entre as rem eíks cnfos , & o fruto

totr.8, vides ÍCGcas,qiie lhe ferviao q dclles deves tirar, heen-
AnnaU jg cama,huma panela de di- tranhar no coração hu grã-

chrifti nheyro que ajuntava , ven- de temor de Deos , aiaítan-

í5 M. dendo as offertas dos devo- do-te logo da vida má vpor

And.* tos contra o voto da pobre- naô vir a incorrer n^ morte
«..p.dofa^que profelTára. O Sa- peffima , caindo na tatu ida-

grad/ cerdote íc chamava Ludo- de dos ímpios ,quecuydaô
31- §» viço Goaredi, natural de que Deosdormx

,
quando

Maríelha. Eftc , depois de mais vigia 5 & o efperarlhes

andar quatorze ^nnos cm a emenda, iritcrpretaò que
maoettado com hua Reli- he pcrdoarlhcs o pcccado.

eiofa que tirou do feu Cõ- E fc queres evitar peccados,

>cnto , foy delia mefma ac- que faò os que propriamcn-

cufado à Juffiça pòr Magi- te fazem á morte pcíTimáv

CO 5 &veyo aparar quey- naô andes como tofquiarir

mado vivo na praça de Aix, do-os pela ram.a, para os a-

blasfemando de Deos , & char logo ao outro dia crcf-

feus Santos, como íc fora o eidos; vay-te àsraizcs, &
meímo Demónio , cõ quem emprega tuas forças em ari »^^í«-^^

tinha feyto pado. Mas pa- rancallas. As raizes do pec^

ra que he recorrer às hilio- cado faó aquellas trcs
, que

rias efcritas em prova do q diíTeS, Joaõ ( & dos exem-
as experiências nos moftraó pios referidos confia ) fo-

cada dia ? Quem quizer fa- berba de vida, concupif-

zer obfervaçaõ do fim,em cencia da carne , & con-

que vem a parar os impios cupiícencia dos olhos ; &
eípecialmente apoftatas das fe as queres colher todas

ReligiõeçjUfureyros publi- juntas em huma fó , trata

cos, & amigados torpemen- de arrancar o am.or pro-

te por largo tempo , achará prio : que efíe inimigo he
que quaíi íempre lie defaf- o que meteu no Mundo
trado, &: o feu género de o peccado, & a morte. Ma-
iBorte peíTimiO. ta o teu amor próprio ,

que

O íim para quefe refe- efta morte he boa parati,

pcis
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pois te grangea a vida éter-

na*. .. , ,

Fiaalmcnte he a morte
dos peccaJores peílima :

porque do impio em mor-
rendo ninguém farz cafo.

A's vezes mais depreffafe

desfaz a íua memoria cm
fima da terra , do que o fcu

cadáver deb.17x0 delia. Vi
píaim. o ímpio (diz David) em
í<^' 36 grandes alturas, & pom-

poio como os Cedros do
Libano.torney.apaffar, &
naõaehey raftodelle: buf-

quey:0 , & nem o ieu lugar

antigo apparecia. E nou-
tra parte diz que a fua me-
moria acabaria com eftalo:

pfaim. PenU memoria eorum cum
^^' forniu. E na verdade aífim

hc. Quantos homsns gran-

des vemos no Mundo fer-

yj4os, & reípeytados,que
em fechando os olhos , nin-

guém fe. lembra mais dei-

les , &: nem vontade ha no
coracaõ de os encomendar
a Deos ? As honras ultimas

que lhe fazem,fa6 por amor
dos vivos que ficarão : & o

mefmohe acabarem de do-

brar os íinos , que ninguém

fallar mais cm tal homem.

E nem ainda íepulturíi Ec-

EfpíYituaeSy

cleíiaftica lhe fora conce-
dida, fede certo nos confia-

ra que a fua morte foy cm
peccado mortal :. porque
em tal cafo fomente mere-
cera a fepultura,que diz Je-
remias : Sepultura âjínifepe- íc.

heiur pHtrefdãHS , & proje-
**"^''

£ííts extra portas Jerujalem:

Seria fcpultado nos lugares

immundos , onde lançaô as

beftas mortas : porque naõ
merece feu corpo eltar den-

tro das portas da Jerufalem

terrcftre (ifto he) da Igreja,

huma vez/quc fua alma naõ
foy, ou ha de fer recebida

dentro das portas dajeru-

falem çeleftial. E finalmctc

taõ pouco merecem os im*

pios haver delles memoria^
que até porque o Mundo
foy lugar de íuas abomina-

ções, ha Deos de queymar
efte Mundo, êz renovallo:

&: as fuás cinzas fe haõ de

cfconder no inferno; para

que là no feculo futuro,quc

efperamos , ninguém poda
dizer: Eisalli o lugar, on-

de os peccadores ofFendô-

raõ a Dços. Bem fe moftra

logo como huma morte tal,

que até o bom nome mata,

6c períeguc ao pcccador até

depois
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Exerckiâ JIL
(àcpois de defunto , verda-

dcyianicntG iie morte pcífi-

11 a^* Alvrs peccatorum pcffi-.

ma.

Oh h mens, que appe-

teceis o bom nonie entre

os outros homens, £< tanto

trabalhais por fazer immor-

tal a voífa fama : dado que

acerteis no intento , errais

o mcyo de oconíèguir. O
meyo de confcguir nome
eterno, Ía6 as virtudes , &

"^nao as vaidades j he íervir-

des a Dcos conforme a Lcy
de Deos,&: naõ fcrviryos o
Mundo conforme as leys

do Mundo. Vivey bem , b:

cada acçaô honeíia íerá l.úa

cftatiia da voíTa fama , & hu
epitáfio da voíTa memoria.
Quem vive bem , efcrevc o
fcu nome na memoria de

Dcos, & a memoria de Deos
dura eternamente. O fogo
que ardia embalfr.mo, ou
xm outra matéria odorífe-

ra , ao apagarfe lança íimio
fuavc : pelo contrario o que
ardia em nmtjsria immunda,

j,';» &:Corrupta,lãça roim chey^
ro. Tal he a vida do homem
quando íc apaga com o fo-

pro da monc ] que fe era

Uavà , & virtuofa , fica o
I. Parte.

Da Morte. 4^1
cheyro íuave da boa fcma:

mas fe .corrupta , & aboini-

navcJí abominável he tam-v^

bem o fumo da mà opinaõ,

que entre os vivos deyxa.

Oh amoroíiílimo JESUS,
çu]a vida foy taô innocente,

&: cuja Hiorte taõ preciufa,,

que os m.efmos que vos
crucificarão, comiCcàraô Io-

go a publicarvos por Filho

de, Deos: Vne fdms /)a Mar.

cr^tijicth de cujo nome o*^' ^^'

clieyro foy taò cfficaz , &
íbave

,
que attrahio a Ci p

Mundo todo : Jr^he mccom.

fofi te currerr^m in oáorím ^ J-

ímgtímiOYmn íuorum: ccn-

cedey-mie pelos merecimc-

tos de voífa vida ,& morte
faníiíllma

,
graça para vi-

ver^&: morrer de n;odo,^ç
o meu nomx efteja efçrittp

entre aquelics^queefcolhçf-

tes para exaltar o voffo na

Gloria eternamente.

• Refnmo dffia Mediíaçaa.

I. Pcnto.

Ht ã morte ào^)eecador€.i 7.Cg».

ff[lima por •mu)ta^ rapes, Tid,

1 Porque ndiu fe fírde pâo

Jo o Mundo > & a Vida
5
(í nã

o

Gg iam-
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tamhemãúlma\ & perder a bum ponto

-^ em que para elle

éiUna^ quepeyor de/gr^^fa pó. acabse tvdos os gfi/ios tempo*

defer ? O lemor dejia wefa^ rafs yé- começao ãS mtfertas

rà recorrer a Lhnjlo ^pcdin- eternas: deforte que na» pode
áolhe cjue antes ptrmitta Je a míjeravel alma mm tornar

pet ca tudo , com tanto que fe a trás para o Mundo , nem ef^

fahvi a alma : & ao Eterno cnfar o tr a diante ^ mttendO'

Fay ,
pedindolbe que entre- fe no inferno : & nejle aperto

gue minha alma a jm Fiiho^ feraograndes as fuás anfiaí.

paraqnefe nadp^rca, O remédio antictpadohepre*

11. Porque o mefmopec- vellas com tempo y & achar

.

^-' iâdor comfíiaúulpas yt^tm- os perigos do tnferno , para e*

pinitencia delias ^he o vêrdti" vitalios ^ antes que dles mi
go que fe mstap^^JJimamente* achem a mim

,
para incorrei-

Oh fe os peccadof es cejfffem los.

de tdfuror ^ convertendo fe a V. E nao fí acahao na-

Deos ^
qnao quer àfua morte queUe ponto todos os gojios

*

eterna , pois pelos livrar delia deJia vida, fenao que fe con-

dena vida em hnmaCruzl vertem em pefares pelo re-

^ III. Porque o mpio mor- morfo da confaenctaj dando

re fem refignaçao ^ chcyo de então pena grave tudo o quê

impaciências j trifitfas , c^ agora da prazer lUtctto, O
loucuras. Aprenda o Catho- remédio nao he outro , que ne-

lieo ârefígnarfe nas mãos de garme agora aos deleytes
^
que

Deos em toda a hora , mas ^f" entâo me hao de a tormentari

pecialmeme na^uella fdttmâ: ér exercitarme nas boas a-

C^ anime- fe a panir defie bras que então mehao decaU"

Mundo , confiderando nos me- far ahvto.

rectmentos de Chrifio ,
que III. Ponto.

baílnô para fatisfazer por VL He também pcfjlmaa
^ ^^^

todos feus péccados , & ga- morte dos ímpios, porque miiy- ni.

, o nbarlhe o Reynodos Ceos. tos ordinariamente acahao co

II. Ponto. fim drfflrado , repentino ,
á'

IK He tamhem a morte âftotofa ^ como confia de muy-

fíi^''"'^*' pcccadorpej/imaj poríer, tos ^r-fos exemplares das híf-

tortas
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1orias\fí(flm dtvmas^como hu- confikra que morria fera da

manas. Cujo f uto deve fer g^^ça de Dcos , ncmfejudin^

entrarfe mmha cAmã do fanto ra tivera em lugar [agrado.

temor de Deos , ér' do aborre- Bom defengano ejle para eru

cimento dos peccadns ^tratari' tenderem os amigos degran-

do de os arrancar de ratz^.que de nome ,
&jama celebt e , f

he o amor próprio, fe fiao ganha fenao pela vir-»

VIL & ultima : porque tttde , a qual efcreve os nojfos

do impio em morrendo , mn- nomes na memoria do mejma

guemfaz cafd , &fua memo- Deos,

rta perece brevemente: & fe

' MEDITAQAÕ IX.

Da morte em quanto he aufencia da alma,

a rçfpeyto do feu cadáver: & da jornada

defte à fepultuta.

Ingreâere inpetram ^& ahfcondere in fojja humo. Ifai. 2.10.

Fartados aquellcs eternidade lhe pertence co.

dons antigos com- mo fua. E deita matéria fe

panheyros , Alma, tratara nõ exercício ícguin-

êcCorpOyfaõ muytodifíe- te. O corpo começa a ca-

rentes os caminhos
, que ca- minhar a toda a preíTa para

da hum delies feguc. A ai- a corrupção, cm demada da

ma caminha /eu para me- íúa terra^de que foy forma-
Ihor dizer, em hum inftan- do , íegundo aquilio do
te fc acha perante o Tribu- Pfalmiíía : Auferes Jjnritum praim.

nal Divino : onde , confor- eorum^^ defaent-^ & tnptiU ^^j*

me a fua morte foy, ou pre- verem fuum revertemur. E
^^'

cíofi, ou peílima , fe deter- porque os vivos naõ podem
mina qual das duas cafas da aturar a fua companhia, ihe

Gg i) daô
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dio miís preíTa a iíTo, en- jocauía aosque maiso trav

teriMiiio-o : coitjo fe lhe ef- ta vaõ ! Entendamos logo,,

ti veraò dizendo aquilio àz que íó a úmi lie amável ,'

Ôc

I&ias: Acaba jà^ de entrar capaz de comnvanicaçaõ;:

dcbayxo de hu i caaipa, & Jà naô vè : fó a alma he l iiz:

eíc6de«te n:i terra dcffa ço- jà naô rcípira : fó a alma he.

y^-.Afigrcdere m param ^ ér aiTopro de.Deosj-jà nvio..

ahJcQfídere m fojja hiimo. So- difeorre;: fó aalma. fe aÇ)a-

breeftefuiidarncnto. renta com o racional Divt-

'byra no ; jà naò repugna a tudo
I. P O N T O, ^iq^> quízeren> fizer del-

le : fó a alma he livre , 6c in-

COnfidcra primeyra- capaz de coacção algua. A'

mente ):coma t.)nto q viíta deílecfpecflaculo na.5

a alma íe auientou do cor- acabarcy de entender a fen-

po
,
^todos os feiís oííicios tença de Chrifto S. N.que

juntamente ccíTiô : & ap- oeípirito he o que vivifi-

parece ckramente o que a ca , & carne per fi mo a-

carne de íi hc , feparada do proveyta para nada : Spíri-
^^^^^ ^

cfpirito
,
que a movia , ani- ti44 cfl^qm vivificai : caro non 64,

mava ,. & ennóbrecia. Ef- prodeji qtitdquam^ Naõme.
friaò fe os me!r>bros, por- dsícganarey por meus pro-

que a alma era fogo : perde prios olhos , que conftando

todo ícumovimentp:: por* o homem de alma, ôccor-

qje aalm^ era.yida: çh.ey- po; ao, corpo fedeve todo

raô a terra ^
porque a alma o abatimento , & à alma to-^

fomente era porçaó do Ceo: da a eftimaçaõ ? Oh fe hou-

fazem-fe pefados , &c infle- vei*a tido com a minha al-

xiveis, porque íó a aima ma ametadc do cuydado,

he leve, agi! , Sc^fubtU. Oli que tive com o meu corpo!

quaò aprcílidamente vay Pois eu ( ajiidando-me o
ocorpobuícarauiacorru- Senhor ) deftrocarey cftas

pçaõ! ConícOTemo' logo, fortes: fervirá daqui por

que fó a alma hc incorru- diante o corpo à alma, para

pti vel. Que horror , ôc no- que a alma fírva fó a Deos:

da-
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darcy a Deos o que lie de peccador fcparado da graça

Deos,& tratarey a terra co- de Deos : & pelo contrario

mo terra. o Anjo via a alma do de-

Coníidcra cm fegundo fúto íe parada daquellecor-

lugar, como aquillo mcf- po, mas unida a Deos por

mo, quche a alma infor- graça; &via a alma do vi-

mando o corpo , he tãbem vo unida ao fcu corpo , mas
a graça de Deos informan- feparada de Deos pelo pec-

do a alma : & o mefmo que cado; Logo fe os homens
hc o cadáver fcparado da viraè como Anjos , como
alma , he também O pecca- Anjos também viverão ; tê-

dor fcparado da graça de do mais horror ao peccado,

Deos : Stcut e:>^pírat corpm^ como corrupção da alma^

ckm animam emtttit (diz Sá- do que à morte , como cor-

to Agoftinho) ita expirai a- rupçaô do corpo. Alma mi-

nima , cum Deum amitdt. E nha : fe a cònfciencia te diz;

fe naô temos tanto horror à que andas em peccado, a vi-,

fegundafcparaçaó^como à fo-te, que refuícites: Tthi

primeyra, he porque ve- ^/^o ,/«/^^ 5 naõ caufcs hor-

mos efta com os olhos cor- ror aos Anjos, & a Deosjaos

poraes , 5c naõ aquella. Ca- Anjos ,
que fempre efkive- Mât;

minhavaô pelo deferto hum raõ em graça de Deos; & "'*'

Monge,& o feu Anjo em fi- a Deos, que o naô he de

gura humana: encontrando mortos,fenaôdevivos.Mas
humcadaver,tapou o Mon- fe fahifte jà de entre o nu-

ge o olfato , & o Anjo naõ: mero dos mortos , vè bem
encontrado logo humpec- quanto mais obrou em tio

cador mundano com galas, poder de Deos, refufcitado-

& perfumes, o Anjo tapou te à vida fobrcnatural da

o rofto, & o Monge nao. graça,do qobra refufcitan-

A raíaó dadifferença (co- do os mortos ávida natu-

mo o mefmo Anjo lhe ex- ral do corpo. E íe foy gran-

plicou ) coníirtia ,em que o de demonflraçaó do poder

Monge via o cadáver fepa- de Deos , & amor de Chrif-

:j:ado da alma , & naô via o to para com Lazaro refut-

LParte. Gg iij citallo
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citallo à vida natural de- reu , ainda depois de íln-

pois de quatro dias de de- coenta annos recendia. A
funto : quanta obrigaçaô,& outros communica incor-

amor deves a Chrifto, que rupçaõ : porque em certo

te refufcitou à vida fobre- modo íe difpuferaô para
natural, morto,& corrupto ella pela abftinencia

,
peni-

jà por eípaço de tantos an- tencia , & caftidade : coma
nos? fe vio no corpo da Rainha

Coníidera em tcrceyro Santa Ifabel de Portugal,

lugar , como nos cadáveres depois da trezentos annos
dos que foraô fervos fieis, ainda intcyro , & incorup-

& amigos de Deosjcoftuma to. No rofto de outros fe

cfle Senhor deyxar muytos moftra luz, alegria, 6c íere-

íinaes de que naô faó tanto nidadc , fem caufarcm hor-

deípojo da morte^como de« ror aos q lhe aíliftem : por-

poíitodaimmortalidade. A que preíente oefpirftoqus
huns communica Deos fle- aquella alma goza jà , ou
xibilidade de membros em gozará brevemente da luz

final de que foraô dóceis, dos vivos, da alegria dos

& flexiveis ao freyo da ra- Anjos, &: da paz de Deos*

faô,& promptos à obedien*» Emfim,que o corpo, por ha-

cia de íeus precey tos: como ver íido habitação da alma,

fuccedeu no corpo do Ve- participa dos bens da alma,

neravel Padre Juvenal An- por haver íido a almahabi-

cina Bifpo de Saluzzo da taçaódeDees.
Congregação do Oratório; Oh alma minha , como
& ncfta noffa de Lisboa pu- naò bufcas o amor de Deos?

déramos apontar exemplo Comonaõ cftimasasvirtu-

bem moderno. A outros des, & graças do Efpirito

communica fragrãcia : por- Santo , que fao o ballamo,

que pelo exemplo de fuás com que nos unge para nos

virtudes foraô bom cheyro confervar eternamenterP6-

dc Chrirto : como fucce-,. dera, como íe os reflexos,

deu no corpo de S. Joaô de que fazem ainda na matc-

Deos, que a cafa oade mor- ria cfcura , & terrena do
eor-
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corpoj f^5 taõ fermoíós , q reunidos gozem da immor-

claridadcj&c fcrmofura cau- talidade
,
que por bocca de

faraó immediatamente na voffos Apoítolos , & Pi ofc-

riicfmaalma? Ama tu em tas lhes tendes piomcttida.

primeyro lugar ao Senhor

das virtudes, ôc Author da; II. P O N T O.
graça , & ferve- o eom fide-

lidadej&^perfeverança: que JT? Stádo aílím o cadáver

élle guardará todos teus Jjj deftituido de calor , &
membros víem que hum fó movimento , & creícendo.

^"^* cabello fc perca: Capillm por momentos na fua figu-
'

de Cãptre vefiro nonpenht: ôc ra as fombras da terra
,
por-

quanto mais humilhados que fe poz o Sol da vida:

• ''pela mortificação , mais os trataô os que lhe aííiftem de

Pfaim. banhara de alegria : Exulta- o aparelhar ,& compor pa-

^^^^' kunt o(fahumílíata: fazen-' ra â íèpultura, E prirr.cy-

doque a íeu tempo rever- ramente, fe he de algum
deçaô immortaes , & glo^. Príncipe, ou Perfonage il-

If^j
riofos: Offa vejira quafihirj' luftre, o coftumaõ embalfa-

66.1*4 ba germtnabunt. Ok Efpi- mar. Rcprefenta na imagi-

rito Divino, que levado ío- naçaõ como para cfte efFey-

bre as agoas , formaftes dei- to lhe ferrão o cafco, & va-

las os Ceos para morada faõ fora os mioUos , lhe a-

dos corpos beaventurados: brem o eftamago, & tiraõ

nías defcendo fobre as ai- todas as entranhas, & as re-

mas, formais delias outros colhem em algua bacia pa-

mclhores Ceos para mora- ra enterrallas à parte. E
da da SantiíTima Trindade; eifaqui onde vieraõ a parar

dèfcey, vos peço, fobre mi- as preíumpções altivas fa-

nha alma, & nellamoray bricadas naquelle mefmo
perpetuamente , para que cérebro ; os regalos,^: luxo

nunca padeça as corrupções ordenados para alegrar , &
do peccado , nunca firva aos dilatar aquellas mefmas en^

âppetitcs do corpo; antes tranhas..Defortequeanuel^

ambos unidos mereçaò >6c Ic mefmo corpo, que naõ

Gg iiij . ha
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ha muytas horas ningucm taÔ de hu homem delicio^
oufava moIeflar,& lhe bcy-i ío, & glotaò , de hum man-;
javaô amaõ, & era favor ccbo louco, & prcfumido^
de poucos eftar em pè ao de huma mulher errada , &
feu b.do: agora o cortaõ , & hum ambiciofo de honras,
abrem,&fazemdellcoqu€ & riquefas , & os levara
querem. Coufa certamente pda maò a vermuyco de-
que declara bem a vaida- vagar cftecfpeaaculo, cftc

de , & mifcria da vida hu- payncl de mortecor , onde
ííí^na. juntamente eftaõ pintados

Pelo contrario/e o cada- os efteytos do peccado , as

ver he de peíloa humilde,& vaidades do Mundo , as mú
pobre , o cofem em hum ferias da vida , a eíperança
ramo de lençol velho ; & certa da refurreyçaò dcítc

quando muyto o veftem em corpo , & a incertefa de fc

hum pobre habito y Idfon- ha de fcr para luíir íobre as

geando-fe os olhos , & con- eftreílas, ou para arder en-
folando-fe a memoria ao tre demónios? Quê lhes dif-

mcnos com aquella feme- fera : Vedes o que algú dia

Ihança exterior, que parece haveis de íer,& vedes o que
traz comíigo empreftada a porvctura hoje podeis fer?

virtude, & boa morte dosq Pois para que amais a vai-»'

o veftê por inftituto,& pro- dade de propofítOj para que
íiffaó. E deftc modo cerra- buícâis a mentira, & perdi-

dos os olhos , apertado o çaõ com gofto? Ou naô ten-

queyxo , cruzadas as mãos de^; fé, ou naõ tendes juifo.

fobre o peyto , os pès jun- Mas toma tu,alma minha^ a

tos , & eftendidos , o pócm parte dcfte defengano
,
que

fio mcyo da caía fobre algu te toca. Aprende dos mor-

panno. E alli íc eftà pcdin- tos a viver. Pegue- te algum

do mudamente as címolas calor ao efpiritoaquellc ca-

«fpirituaes dos Fieis, que fc daver frio : que fe lá era in-

lembraõ da alma, que alli vençaô daquelle Tyranno
morou naquella cafa jà ar- atar hum vivo com h\m
ruinada. Quem pegara en- morto, para que a corru-

pção
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pçao deftç mataffe aquelk: do com tanta authorid::dc

outra Filofoíia muy cõtra- hum cadáver , a parte vilif-

ria corre no noffocafo: que ííma do homem, o manjar

íe os vivos fe atarem com a cj ha de icr de bichos ? Naf-
confideraçaó aos mortos, ce Ifío de hua coufa que os

pode íer que os mortos li- homens tem por fçcerta^ &
vrem aos vivos da corru- de outra

,
que tem por pre-

pçaó de feus coíhimes de- fumpçaò pia. De fé cremos
pravados. E por iíTo diz o o artigo da rcfurreyçaó

Eípirito Santo, que melhor dos mortos : fegudo o qual^

he ir à caía onde alguém he certo que aquelie mef*

morreu, do que à cafa onde mo corpo ha de reunirfe

Ecdcl. niuytos fe banquetcaõ: Me* com a fua alma
,
para naô

7» 3- • Itus tfi ireaddomum luÓtâSy deíatarfe jà mais eternamé-

^uàm ad domum convivn : in te. E cm final defta fé , a

tila emm finu CõtiSíorum ad' Igreja naõ o trata como
tnonetur homtnum^ & vtvens coufa que de todo pereceu;

€ogttat qtndfuturnm Jit. fenaõ como depofito, que a

Aparelhado jà o cadáver, íeu tempo fe ha de tornar a

confidera a piedade, com pedir àterra.Poriffo os que
que a Igreja fanta o aeom- negaõ a refurreyçaò , def-

panha, & depõem na íe- preíaõ as ceremonias da fe-

pultura. Manda dobrar os pultura : & fuppofto o feu

finos, acender cirios, pre- primcyroerro,naôheerra
ceder o Eftãdarte da Cruz, formal o fegundo : por-
cantar os feus Miniftros,or- que fe na vida fe trataô co-

denarfe huma prociíTaõ: ul- mo brutos
,
que muy to que

timamente entrega aquellc como brutos fe tratem na
corpo à terra como hurrií de- morte? Na© affim os Ca-

^ pofito preciofo, moítrando tholicos, que por taô certa

nas muytas , & myflcriofas tem a refurreyçaò , como a

ceremonias de que ufa , o morte , & por iffo com a^j

cafo que faz delle. E por- palavras de Job chamaò aa
que rafaô he tratado com morrer dormir, à cova jazi-

tanta decência , & co»dufi- gOj& aos bichos cobertores:

Si*
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òimnl in puJaere do^nnent^ ra, como o lavndor a fc-

, cr vermes opcri.nt cos : & mente, que ainda iiue ape-
aste ao adro chamamos ce- drcça, eíperaque a íèu tem-
meterio, palavra Grega,que po renafça com mayor ven-
val o meímo que dormito- tagem , &: fermofura.

rio. Significand©nirto, que Daqui podes colher os

cmíim os mortos haó de a- feguintes frutos. Primcyro:

cordar , haõ de defcobrirfe, agradece a Dcos N S. a fia-

& levantarfe. Ifto he o que guiar mercê de te fezer nie-

cremos de certo. bro do feu corpo myflico

E o que preíumimos pia- da Igreja : na qual fomente
mente, he q aquelle corpo ha efperança de morrer bc,

foy templo do Efpirito Sâ- & ajudaõ os vivos aos mor-
to ao menos pela graça fi- tos comr fuás orações. Por
áal , facrario do Gorpo de onde huma das coufas , que

JESU Chrifto pela Com- muyto affeyçoa os Gentios
munhaõ digna, obreyro fiel a receber noffa Santa Fé, he
nos preoey tos de fua Ley; o ver a piedade, com que tra-

qual aíFim como entrou à tamos dos mortos ao fepul-

parte do trabalho com a ai- tallos. Segundo: pondera,

ma,aífim também ha de cn- que fe com tanta honra ^-Ãc

trar aparte do premio. Dó- decoro trata a Igreja mili-

de vem
,
que aquellas pef- taiatc a hum corpo morto,

íoas , de que nos confta que íó porque he provável you
acabarão em pcccadomor- poífivel que algum dia fe-

tal, efpecial mente feincor- rá gloriofo : com quanta

rèraõ excommunhió , fa5 hora íerá recebido na Igre-

privadasde íepultura Ec- ji triunfante quando nellá

cleíiíftica. Mas de todos entrar dotado jà de immor-

os mais , em quanto ha lu- talidade? Terceyro: aprg-

gar,prcrumc a Igreji benig- de a naó prefumir de nenl)u

namente que morrerão bê, proxim,o,que vivc,oumori

& por confeguinte ,
que re- re em mao cflado : nem do

fufcitaráò bem. Por iíTo en- peccador mus enorme de-

trega aquelle cadáver à ter- íefpcres o falvarfe : todos

con-
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Gonfldera que faõ membros mao cheyro, St a peyor das

vivos de Chrifto pela graça, corrupções. Diz a Vaidade:

5c o podernõ fcr por gio- Seja em balfamado
, preíer-

na. Oli meu amantifllmo ve-fecommyrrhss,&con-

JESUS , Primogénito dos fevções preciofas. Diz a

morros , & primícias dos q
morte : Em fc convertendo

dormem no pó da terrajquc ^^ cinza, os grandes , & os

fendo immortal por natu- pequenos, todos íaõ iguaes.

reía , vos fizeftes mortal Diz a vaidade: Separem- íc

por dignação ; & fendo nos ^^ minhas cinzas , & a todo

morcaes pelo peccado , nos c^i^o fc naô confundaõ cõ
q\iereis fazer immortaes ^s de outra qualquer cou-

pela refurreyçaõ glorioía: Í3,& guardem- fe em urnas

concedey-nos por amor de ^c metal, & cayxões de jaf-

voíTa atrontofa morte, & pe
, para que o vento naó as

gloriofa Reíurreyçaõ
, que cfpalhe , nem o vulgo as pi-

todos os que vivemos no ze. Diz a morte : Tanto q
grémio de voíFa Igreja

,
fechares os olhos , todos fe

morramos unidos cõvofco efqueceráõ de ti , ate os

por graça,para que renafça- próprios pays, & filhos.Diz

mos unidos convoíco por ^ vaidade: Abraõ-fe inferi--

gloria. Amcn. • pçõcs^ & epitáfios para mi-
nha memoria prepetua, ( &

III. PONTO. fabeDeosfe o nome, que fi-

cou entalhado em bronze,

COndufido o corpo à ou mármore , eflà efcritto

fepultura, vejamos a- no livro da Vida.) Diz o
gora como cò a piedade da defengano : Onde quer que
Igreja íe coftuma mifturar te enterres, nada aprovcy-
a vaidade do Mundo: pois tara a differença do lugar
fendo à morte o mais vivo para o eflado que tem a tua
deíengano de vaidades,ncm alma : & taõ depreffa , & in-
por iíTo deyxa de ufar dei- fallivelmente has de vir a
las até namorte.Diz a mor- juiío defta , como daquella
te: Efte corpo hc horror, parte do Muíido. Diz a

' vaida^
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vaidade : Entenc-me aqui gas , fcnaõ as línguas dos
aseacnnhas ,& os oíTosíe cáes , & depois de morta
dcpoíicem em tal , ou tal naó haveria quem lhas co-

Tcmplo , & depois fe em- briíTecom terra : mas que
barquem, ou fe trasladem importa, feafuaalma foy
para tal terra. Vaidade de levada em mãos de Anjos ao
vaidades , & tudo vaidade. Seyo de de Abrahnô ? Fa£tií Luc.ii,

Naò íe duvida que muy- efi atitem ut moreretur men- ^^'

tas vefes tem ifto caufas ra- dtcu^ , & portaretur ah An^
cionavcis, & diíTo ha exem- gelu infinum Ahraha.
pios na Efcritura fagrâda: Coníídcra ultimamente,

mas naõ íe pode negar que & pinta na imaginação hua
ordinariametc moftra pro- cova aberta, & hum cada-

ceder de pouco defengano ver de oyto , ou dez dias-

do Mundo , & pouco cuy- defenterrado. Oh que hor-

dado da eternidade. ror^que fealdade ! AqucUes
Colhe daqui por fruto, olhos , por onde cntraõ , &

aborrecimento do Mundo, íahem tantos bichos , faõ os

que todo eftá íemeado de que ofFcndèraóaDeoscom
enganos , vaidades ,& men- tanto numero de pcccados.

tiras : & concey to firme de AqucUa lingua ,
que jà naô

que húa boa morte em gra- tem forma- de lingua^ hc a

ça de Deos he fó o que te que fejadlou , menti o, ju-

importa. O Rico avarento rou, murmurou, lifongeou,

que trajava olanda, & pur- blasfemou. AqucUasentra-

pura , com igual apparato nhãs, fragoa de ta tos ódios,

íeria feu corpo íepultado: íecretode tantos fingimen-

mas que importa , fe a fua tos, agora faô hum enxame

alma foy fepultida no in- de favandijas afquerofas.

ferno,& nòi nemofeuno- Pois no rofto ,
que-he da

me lhe fabemos? Mortuus fermoíuraj na bocca,que-he

eji dives t &fipultus (fim da eloquência; no peyto,

inferno. Pelo contrario o que-he da fortalefa ? Oh
pobre Lazaro naô tinha que mudança taõ poderofa

quem lhe iimpaíTe. as cha- para fazer mudanças! Oh-
ga-o



Exercido til. Da Morte. 477
ga-o aqnelle grande Duque çaò da morte , noffas v.lmas

de Giindi-i, depois de mu- do contagio da culpa , da

daríc^mayor incomparável- corrupção dos vicies , & da,

mente. A cmíli foy vero immundiciti da carne: para

cadáver de hum 1 Empera- que fendo totiilmente pu-

triz, que viva aíTombrou o ros diante de voíTos olhos,

Mundo com fua Btílcía , ôc poffamos entrar naquella

morta allumiou a Bòrja c5 celeílial Cidade , onde na5

fui fealdade. ha corrupção algu ). , & go-

O fruto delia coníidera- zar de voíTa viita
,
que fe

çaõ feja conceber hum grã- promctte aos íimpos de co-

de defprefo de ti mefmo , & ração,

dos bens do MundoA fu.is

glorias
,
que todas defappa-

rçcem como fumo , & íc Rejtimo àfid Mcduaçao.
desfazem como eícuma , &
fe murchaô como flor do I. Ponto,
campo: (k pelo contrario Atifmte a alma do corpOi i.Coiu

grande cftimaçaô d 1 virtu- fca ejie miiy trocado do que ^^'^'

de, que ciuía na alma , &: antes era, por que a vtda^ mo-
fíiz redundar no corpo fer- vtmento , & fermofura lhe

niofura eterna. Eanima-te vinbad da alma. Logo fò a

a dar a teu corpo neíii vi- alma devo ejlimar^ ér dffjne*

da o tratamento que mcre- far o corpo : pois acjuclU he

ce, quehcde efcravo. Ss^ tmagêm nohihffima de DcoSf

^ nhor Eterno, òc Omnipotc- é^ efie hiia pouca de terra.

te,que confentindo q voffo Hua alma fora da gríiça ^

diicdtiílimoFiiho goftaffc a de Deos^f he o mefí-no qm hum

Pfaim
^^^'^^) ^'5 confentiftes que corpopm alma fe de híia, é^

15. IO. viffe a corrupção : prefer-. outra inferia nao temos igual

Vv^y com o balfamo de feu horror'^ he porp^e nao temos-

prccioío Sangue , que elle igual notícta. Efficaz (xhor-

depofitou nos vafos.dos Sa- t^Ção^pna que aquelle qucfe

cramentos ; & cò a myrrha acha em peccado mo) íal-y tra^

da mortificação, &: medita- te derefufciiar^ & quem jà.
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r'fijfcitou , agradeça a Deos acções , & emendar fe^j eof-

huj (áogrmde demouJlifiÇií tumes.

àifm feder , ó* amor, He conàufih o cadáver a
^

3 Aos i'orpos dos Santos fipulíura comgrande honra,

Ptuytas vezes communica porque fahe a Igreja que ha
Deos mcorrupçao

^ fragran- de refurgtr
-i & prcfume que

cta^luz.flexibdidadeiem fi' ha àerefurgir bem. Grande
nal j é' premio das virtudes

y

mercê de Deos , fazemos me*
que exercitarão, Sejao eftas brosdafua Igreja, na qualfò
d€ tt amadas

^ ó^ muytomais pode haver efpf. rança de re-

Autb^r d, lias
^ que he o fiífcttar com glorta. Cem

mefmoDeos\ ^ no dia da quanto mayor hunra entrare^

tefHrreyçw lambem ao corpo mos no Ceo ,fe nos Jalvarmos]

'

caberá parte da gloria. De nenhum peccador defcon»
*

fiemos que poderá alcançar

II. Ponto. ejla ventura,

fid
Sli^^^ndo aparelhao hum III. Ponto.

cadáver para afepultura ,/í A'^é na morte introdufio o i. cc»;

he de p^jjoa iUuJtre , o abrem

^

Mundo vaidades ^ eftimaçoeS'^ fi^-

Ú* defmtranhâo ofendo que de & diffcrenças ,
para que nos

antes 4?ra tratado com todo o naoentraffe tanto o defenga*

rcfpcyto. Eifaqui onde parao no : he logo digno de aborreci*

tísgrãndefãs do Mundo^ para mento : & fo devemos fazer
que aprendamos a conhecery& cafo , & trazer o fentido em
defprefaríua vaidade, morrer bem,

^ Se he de pej/oa humilde , o Shie demudado em breves ^
cozem em hum lençol ^ ou lhe dias fe acha o cadáver na fe-

vejiem hum habito^ ò- alli pultura^ todo bichosjodohor*

ejlà lançado na cafa ^pdindo ror , todo fealdade ! Grmde
mudamente orações ^ cr dan- motivo para mudar de vtda^

do defenganos : efpeííacuh defprefando-fe cada hum afi^

em que os vivospodem apren- ò' aô Mundo^& amandofí ã

der dos mortos a compor fuás virtude.

ME-
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MEDITAC,AÕ X.

Dos provcyto5,que tm comfigo a frequente

memoria da morte.

Attnkrunt amrem s & crtbravtt. Dan. 14.15.

Onta-fe que fendo
a Cidade de Nini-

ve expugnada pelo

Capitão Arbaccs : hum Sol-

dado íèu lhe pedio licença

para tirar alguma cinza do

palácio do Rcy Snrdana-

palo,allegando para iffoo

fingido pretexto de certo

voto.Havida licença , man-
dou levar quanta cinza po-

de , da qu.il revolvida , &
peneyrada muy devagar,*ti-

rou grande quantidade de

ouro,& prata : por quanto

aquelle Rey,q era riqui/Ti-

íno
,
por naô vir às ma os

de feus inimigos , mandara

levantar à roda do palácio

grandes fogueyras , onde íe

deyxouqueymar vivo com
todos feus haveres. As cin-

zas queficaô depois de ar-

ruinado , 5^ dertruido pc.

la morte o edifício do cor-

po humano , encerraõ den-

tro cm fi tantas riquefas eí-

pirituaes de verdades , &
dcfenganos

,
que quem as

revólver com a coníidcra-

çaô attenta , naò pode dey-

xar de ficar muy aprovey ta-

do.

I. PONTO.

OS proveytos que naf-

cem da memoria da

morte , faõ muytos Pode-

mos redufillos aosfeguin-

tes. Primeyrorpreíervar a

almadeneccad' s. Lembra-.

te de teus Noviflimos, ( diz?

o Efpir.to Ssnto) & nunca

pcccaràs : Memorare novif- EccIcí.

fima íun , & m aternum mrí
^* "'

'

peccabu. Bem conhecia efta

verdade a Serpente antiga,

quando diííe a noíTos pri-

meyros Pays: Naô cuydcis

que haveis de morrer, antes
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íerers como Dcofcs immor- faxu fe frangat ; Jic mortís

taes: Ncjuaquam mortcmi' memoria vrã nofirã retwetí

m : ErttUjicut Dii : Porque, nc rtiat tnpcccatã.O põto da
para lhes per fuadir a culpa, morre he o juiz fevero de

primeyr ; lhes defperíuadio todas noíías acções: & os vi-

i.Co-

linr.

35.56

a mortev5< prometteu a im-

Oiatj. mortalidade: furtim dnmt
tnortu ttmorem ( diz S. Ba-

íiiio ) ut legu mummenta
dcpr^deftir .Dizcin que a ca-

beça da vibora pizada cura

da fua meíma mordedura.

Pelo menos hc certo, que a

mordedura , ou veneno da

morte hc o peccado : Stt-

miilm mofíts peccatum e/i:

&: do peccado nos cura a

meíma morte repizada c5
a coníidcraçaõ. Donde vi-

mos a entender
,
que o lem-

brar Deos ao homem que

era pó, 5c e m pó íe tornaria,

nau foy fó incimarlhe a pe-

na do peccado, mas eníi-

narlhe a medicina dclle.

Colhe daqui por fruto,

uftr deite remédio no tem.-

poda tentação.fundando-te eheyo das efperãçasvas do

íobre eík fanto temor , co- Mundo.Ao primeyro man-
mo a nào fobre a ancora,pa- dou que todos os dias bcy-

raque a f:rça do temporal jaffe a terra , dizendo cftas

a naò leve ao naufrágio e- palavras : A* manhã poíTo

terno .Viy.Ytt/ arichorúnavem mcrrcr. Tomou eile o con-
^ii». 4- rftwff, Ç diz o noffo Portu- íelho, & brevemente fe vio
^'^^'

guez Santo Antomo ) rum emendado. Ao fegúdodiíCe

as

cios ia5 os ladrões de noíTa

confciencia : & aílim como
Cá ladrões fogem da preíen-

ça do Juiz , aíTim os yieios

fogem da memoria da mor-
te : Sicut lairones (diz S.

Boavêtura) ítmentj & ftigt" Ár^xt,

tint faaem judias
, fic Mia^^^^'^-

memoriam moríú.
^'^^'

Efpecialmente áprovey-

ta eík remicdio contra as

tentações de íimbiçaõ do'

Mundo, &c as cj impugnaa
acafiidade: porque a mor-

te manifeftamente defcobrç

como o Mundo he fumo, &
vaidade j &. a carne corru-

pção, & cinza. Aíllm cu-

rou meu Padre S. Fi.-ippe

Neridous m.ancebos, hum
de vida muy diíToluta, &
outro que tinha o coração

Do.
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<ao ouvido efta fó palavra:

E depois í Como quem
diz : E dado que" conílgas

todas cffas felicidades ima-

ginadas, naõ ves que tudo

ha de parar na morte? Eao
moço lhe ficou taõ impref-

fa efta palavra
,
que naõ

podia defpegalla da imagi-

naçaõ^ôc naò dcfcançou até

fe naõ converter de todo â

Deos. Diga pois o comba-
tido de fcmcihantes tenta-

ções : A' manhã poffo mor-
rer : pois como me deter-

mino hoje a peccar ? E da-

do que configa , & logre to-

dos os bens
,
que o Mundo

me prom.ette^que íe fcgue
depois, fen^õ tornarme em
pó ? Dous fins tenho para
onde caminho , hum cm
quanto íou immortal , &
outro em quanto fou mor-
tal : hum he a minha falva-

çaõ^quc hcDeos; outro o
meu pó, que fou eu mefmo:
pois viva eu lembrado da
minha morte, para que al-

cance a immortalidade bc-
aventurada : viva eu lem-
brado do meu pó, para que
naõ perca a minha íálvaçaõ

Da Morte* 481

II. PONTO.

LParte*

OUtro fruto da Icbran-

ça da morte hc ,
que

ajuda eííicazmentc a alcan-

çar todas as virtudes. Pri-

meyramente aviva muyto a

Fé , & a Eíperança, porque

quem fc lebra que he mor-

tal ,juntamentefe lembra q
he eterno; & aílim como
crè que o homem he pó , &
em pó fe ha de tornar, aííim

crè que effe pó ha de tornar

a íer homem. E como a

morte he bua baliza entre

as coufas dcfle Mundo, que
cflaõ fogeytas aos fentidos^

& às do outro que alcança-

mos íó com a Fé : quem fe

põem íobre efta baliza , nc-

ceffariamente ha dedcfco-

brir ambos os extremos,

formando conccyto junta,

mente do fim do tempo , &
do principio da eternidade.

Por iffb o Apoftola dizia:

Sabemos que , fe efla cafa

do noíTo corpo ha de pade-

cer ruina,outra melhor nos
eflà edificada p^tra fempre:

Sdmm
, quomaynji terreflti^ x. Cor^

domí4^ mfira hujus huhitaiio- 5> 1.

»íá dtjfolvaíur^ adijic^tonê:

Hh ex
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fx Deo bãhemtUy domtimnon fidcra próximo o fim do
fnanufíi£íamaurnamÍHCie- trabalho, ôc o principio do .

Us, defcanço : & aírim como
Alcança-fe também por qualquer mokftia, le fora

cfte mcyo.a diligencia , & eterna , fora infoportavel;

fervor no ferviço de Deos. aíIiiTio jugo dos trabalhos,

Porque quem íe lembra que quanto mais perto tem o
o caminho da vida huma- feuíim,tanto mais leve tem
naiiaõfóhebf-evc^mns in- o íeu pefo. Por iíTo difle >

csrto; 5c o da virtude na& Job que os atribulados ^

fó aípcro, mas dilatado : dà- q cfperaõ , & fufpíraõ pela

fc preffa a caminhar, &a- morte, faô como os que ca-

juntar merecimentos : & vaò hum thefouro
,
que d^s

quantos mais annos fe lhe efperanças de o achar tiraa

tem gaftado mal , mais fe forças para continuar o tra-

eíilmula para o fimdajor- balho,&fe alegrão muyto
nada : qual o paíTageyro, quando o defcobrem : g«i

j^|,^

que dormio , & depois expcõíant mortem ^ d^ «^«j.v.it,

corre , temeroíb de que fe vemt^quajieffôdíentes thefaur ^ **•

lhe ponha o Sol, antes de rumigaudentquevehcmenter

aviftar povoado. AíTimnos cum mvenermt[epulcbrum,

exhorta o Efpirito Santo, Alcança-fe dcfprefo do

dizendo: Tudo o qnepor Mundo; porque quem fo

tua mao puderes obrar , fa- lembra da morte , conhece

ze-o com diligencia : porq por todas efias coufas prct

no outro Mundo para onde íentes corre como h\n tor-?

tu caminhas, naõha obrar, rente impetuola de aguis

^^P
nem mtvcccx : Gluodcumque turvas, a precipitarfe na

9 iq' pcere pote/l fn2íi!4S tua, mf-. profundopcgo donaô íer,

tariter operare : qut^ nec opas^ donde a principio faliiraõ,

fiíc ratto , ne€ piptmtia > nec femelhança de q ufou o fan-

Jcientia erunt apud inferes

^

to velho Barla?.5,fa!landO'

qtà Iti properas. com o Príncipe Jofofat ; 6Ci

Alcança- fc paciência nas conhece tãbcm que na par-

tribulações: porque íecon- tida para o outro Mundo
. ., .i naò
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mõ hào àc acompanhallo a do nefcio nao fc efíende

as gIoriaS)&. íclicidades def- mais que às que cfíaõ fobrc
^^

pfairr. tc: Cum mterinií-^nonfutmt a terra: Oculi ftulíornm i« 17.24.

48-'7' âmma^nec dfcendet cum íõ fmbm terra. Da cegucyra

gloria (juó.' do corpo farou Chriíio a hu

Alcança- fe modefíia , & homem , pondolhe iodo ío-

gravidade de ccftumesrpor- brc os olhos: dacegiieyra

que naô hí coufamais con- do efpirito fará a nmytos,

traria àliviandade, do que pondolhe na coníideraçaa

o pefo da coníideraçaõ da- o pó, &: lodo,que haõ de fer.

quelle paffo , onde tudo he A S. Bafilio perguntou hum
íerio , tudo de íumma im- grande Sábio de Athenas,

portaacia. Efte remédio a- como fe definia a Filofofia,

ponta o Sábio contra a ale- & rcfpondeu-lhe o Santo:

Ecdcf. gria dcmafiada, dizendo : J/ Que a primeyra definição
11. 8. annismulíís 'Vixerithõmõ')& da Filoíofia era a medita-

tnhi^iòmmbns latatus funít^ ça5 da morte.

ntemimfe debet tembrofitern- Alcança- fe purefa de c6-

foris , ér diernm mulíorum: fciencia, & que as obras que
Se o homem viveu largos fazemos do ferviço de Deos^^

annos , 5^ todos paíTou ale- levem o fcu devido ponto
grcmente , devia lembrarfe de perfeyçaô : Sordcs ejm in ^hr.]

do tempo tenebrofo, & dos pi^déas ejm ^ nec recordata ^^

dias muytos $ ifto he^da ho- ejffinu fii : Jerufalem ( diz

ra da morte ,& da eternida- o Profeta Jeremias , fignifi-

de que fc lhe fegue : íuppõ- cando nelia a híía alma ) efc

do^queíe tivera muyto def- queceu-íe do feu fim: os
ta lembrança, naô tivera tá- léus pés cflaô m.anchádosí

to daquella alegria. ifiohe, naõ fekmbroti da
Alcança-fe verdadeyra fua n-orte , & por iffo as ex-

fabedoria
, que confifte cm tremidades das fuás obras

governarfe nas couías pre- naõ íaõ puras ^ & tem muy-
fcntes pela prevenção das to de terrenas, & imperfey-:

fiituras.A viftado íabioal- tas. A memoria da morte
cança as coiifas invifiveisi be o meímo que a perfey-

Hh ij jaa
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ça5 da vida: (diz S. Lourcn^ exercitado de caminho de*

T>c!i-. Ç^ Juftiniano) Perfcãavt^ fcjos, & propc^íitos dcihs
np ^ ta (jt tnorturecordatio. Oh virtudes tirados do fobre-
^'^^' fe coníideraramos ao pôr a dito motivo,& dizendo cò*

mOiò cm qualquer obra, que tigo : Para que quero eu co-

eíTa pode íer a uítima , xo- biçar o alheyo , & defvelar-

mo íahira mais perfeyta! me por adquirir muy to, fc

JEflc di(flamc praticava o hey de morrer, & deyxar
Papa Innocencio IX. o qual tudo ? Porque naò fofrerey

anandou fazer huma eftatua os trabalhos
, que a maõ de

fua,pofta de joelhos diante Deos me envia, íe hey de
da íepultura ; & quando morrer, ôcdefcaçar por hua
queria obrar,ou determinar vez,& pode fer hoje ? Para

alguacoufa,naofó quanto que me entrego ao regalo

à fubítancia , íenaò quanto do corpo, fe hey de morrer,

ao modo^punha-íe defronte & fer manjar de bichos ? E
deftenovo, & maisdefen- porque ft alegrará vãmcn-
ganadoefpeiho,j&: dizia-fe te hum reo , ou malfeytor

a íi mefmo : Faze do modo como eu,que taô incerta te-

quc fizeras, íceftiveras jà nho a hora da minha morte,

no arti£'0 da morte. De fe- & a cauíli da minha falva-

meíhantc deípertador me çaó , & adualmente ando
pode a mim fer\,''ir huma ca- em livramento ? E aííjm pó-

veyra. dcs ir fazendo propofitos

Defte modo pode cada efficazes das mais virtudes,

hum ir difcorrenclo pelas E ultií]iamente clama a

mais virtudes ,
porque to- Deos, dizendo : Oh Senhor

das ellas nos eníína aquella das virtudes , fcm cujo ef-

unica liçaó que Deos nos forço, 5.^ ajuda todos noíTos

deu, de que fomos pó, &: propofitos faõ eiiereis, &
em pó nos havemos de tor- ineftiíazes, todas noífas cõ -

nar. E colhe daqui por fru- fideraçoes infruduoías : a-

to, odcdufir à praxe fora pcrfeyçoay em mim com a

da oração o que nelia con- obra os peníamentos , que

fiderifte fobre eAe ponto: excitais com a voíTa infpi-

ra^aõ;

.I.:.-'
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râçaõ : pai^a que cóíigamos, trabalUo para o defcaneay

cu afalvaçaõ da minha al-

ma , yôs a mayor gloria de

voíTo nome. , Amen.

III. PONTO.

vos que me tendes amor ,

chorais. E dizendo ifto, fô-

chou 0$ olhos 1 & efpirou.

Tábcm os Padres defta mí-

nima Congregação do Ora-

tório , cbamados para affif-

OTerceyro fruto he
3 4 tir aos moribiiJos^ fao boas

a frequente lembran^ teftcmunhas da refignaçaov

ça da morte faz a feu tempo & foffego com que íb cntrc-i

a mefma morte mais quie- gaõ nas mãos da morte osq-

ta , & defalTombrada : bem. pçríoviçràraõ nos fa ntos cx-^

como o baíiliíco, ( diz Sáto çrcicios, E donde Ihei naf^^^

Ambrofio ) fc primeyro he cc efta promptidao , fcnaa

vifto úo homem , do que o de que aquelk trago , fup-

veja,perde a efficaciado íeu pofto que amargofo , eftavá

veneno,& naõ o mata. Òs }à .provado aos poucos pela

qmeditaõ na morte ^jà tem meditação da mcfma mor-

decoradaa liçaò,quádoiha te?

pedem; jà cíkõ enfayados
na Jtitíií quandop§ defafiaô:

& aflim naõ padecem tftq

grande íbbreííilÇQ. Nasyíjj
dis dos Padres do ermo fc

lè ^1que cftando ;'humj Mon-

Pelo contrario aquelics q
nunca^ou rata vez pintarão

Dfi Gopfideraçao cfte horrí-

vel monftro da morte, antes

fugiaõ tanto dasoccaíiões

dçjhçs. poder lembrar^que

nem enterros queriaõ ver^geà hora, da morte , & ou^,

vindo-fc carpir dps (eus dif* nem ouvir dobrar finos , &
cipulos , elle fe rio^trc^ ve- por iílo no dia da Commc-
zes , & perguntádplhe eftç^ mor^çaõ de todos 05 defun-

acaufa,reípondeu,: Opri^ tos fe aufentavaõ para as

meyro rifo foy^.;porque
vóíbutros tendes medo à

morte ; o feguado , porque
naõ eftais aparelhados; o,

terceyro,porqueindocudo cftes taes

LPartc,

quinÇas 5 & de quebrarfe hu
eipelho , ou pòríe hui vela

no chaõ, tomavaô triftefa

taõ vã , como o íeu agouro:

neceíTariamcnte

Hh iij haô



4^^ Exercidas EfpiriiuaeSy
liaò cie ter a fui ultima ho- mcfma meditação da morte
ra mu/to deíaíToíTegada, & podemos tirar elh rcíigna-
ícm refignaçaõ , efperando çaõ , alegria , & confiança,
íemprc que poderão ainda> fecharemos efle ^Exercício
CxCaparj com qucam3rte com dizer que a tal memo-
para elles fempre he rcpen- ria da morte hc naõ peque-
tina,porque fempreosacha no final de noffa falyaçaó.
íem aparelho : Subuò^& rê- Efta verdade parece que^jà
pente tolluntur

, ( diz S. Gre- fica fufficientemete prova-
gorio

) quifimmfuum cogi- da com a doutrina nntccè-
tandg pí^vtd^re nefaunL E dente ; porque íe o iébrarfc

daqui fe mollra quaõ erra- da morte he remédio effica-

dos vaõ os que condenaô os ciíTimo para dcflerrar pec-
exercicios da meditação cados,vencer tentações, ad-
por triítes,* melancólicos, quírir Yirtiixics^& prevenir-

& por iíTo foge delles. Mas íe para aqucllc tranze , iffo

dado que affim fora como mefmòhe viver, & morrer
clles dizem 5 que importa bem , &: iffo meímo hç fal-

ter a vida alegre , quem ha varfe. Alem de que a ordem
deter-amortetrifte? Efeo- dajuftiça, & Providencia
lhe tu antes ó côtrario , que Divina he efta 5 que aps^hu-

cliçs o defejaràô depois' mildes exalta , aos fracos a-

tcr çfcolhido. Quanto mais juda , aos que choraô pro-
que efta meditação da mor- mette coníolaçaó , aos que
te, & todas as que pertêcenV ttm fgn\t , & fede de vtftu-

aos primeyros três NovííTi- de promettç a,bufidâcia :1o*

1310S, bem fc pode, & deve go tam.bem aos temerofps
ter íem triítefa demafiada: da:morte dará vida eterhS
mas fomente com hum triíy- Mais ^ nos vemos q os dcf-;

dado, 5c ponderação graVe,* cuydkdos daquella liora íaô

.temperando-a comaffçílos- os que íe condenaô : defte

de confiança em Deos ^ 8c riumiCro foy o Rico do Eva-

refígnaçao em fua fantiffi* gelho , q íe promcttia 1 ar-

ma vontade. ga vida , ElRey Balthafar,

E para que fç yeja que da^ ^uc no racyodo banquete

lhe



Exefckiõíll Da Morte. 4?7
Ihf cfcrcvèraô trcs dedosa fcr cliafnadb para as bodas:

fentença de fua morte > An- hé ad éxitus "vtari^& qtíof-
^*^'

tíoco Tyranno
, qúe cahio cumque tnvcnerttis vocate aà

da carroça, indo a toda a nupuas. E Íg a confideraçaÔ

preiraadertruir Jerufalemi da morte ( corno dizHu-
& outros fcmelharítes. Lo- go Cardeal ) He profecia:

go pelo contrario os que 0'ummaprophctía ejl ajjlduà uc,

cuydaô naquella hora,laõ m&rtn cogitatto ) n^o íty ^li^^^,^

osqucfeíalvao. de que futuro feja profecia

Aiftofe ajunta^que á ra- a morte ccnfiderada, fcnaq

fa5,pela qual ordenou Dcos da falvâçao de quem â coa-
N. S. que o ponto da morte lidera. ,!

foíTc para nos incerto , hc Cem efte final pois U$
porque aífim nos eflá me- cheyo de coníolaçaó nos'

Ihorpara a noffa falváçaõ, animaremos acotinuarnos
cm quanto efta incertefa íantos exercícios, fazendo
nós obriga a vigiar fempre: da cinza da meditação da

Din ignoratio ( dííTe Santo morte paõ quotidiano para

Hilário) mtmtã folkitudme fufteritò cia alma, como Da-
(ujpenfa (Xpeã.4í0fjis exagu vid fàízía : Unerem tan^udm Píaim.

tat. Logo Oéi que na memo- panem mandííCàbam, HoOiCS
J^^*

ria revolvem efta incertefa de Oraça6,'hua akgrc no-

certiíEma, & delia tiraô o fá^vòè mãdaòEípiritoSâ-
cuydado de obrar bem , ta- to pelo tcflcmunho , que dá
zem

,
quanto he da fua par- dentro das voffas conlcien-

te
,
porque fc logre o fim q cias. As efpcranças , ou as

Dcos intentou
, que he fat' meyò certefas , que cà qo

Vallos. Em concluíaõ: fe a Mulopodcmos ter de nof-'

morte he o fim dos cami- fa ia! vaç.iõ,vos as lòi-rais,fc

nhos defta vida ^ & ^ gloria ao exercício da Oracaô , 8c

hc figurada nas bodas da- virtudes,que nelia feapren*

c^Uelle Rey do Evangelho; dem, ajuntais perfeverança.

grande coufa he acharíe hu Quem todos os dias morre

ho rcm com a coníidcraçíi.ô vivo,grande indicio tem de

no3 fins dos caminhos, para q "^^^^^^^^^^âeternamen-
^':: Hh iiij te



te. Qiiuiipotentc Etçxíio todas as Virtudes ; o fervÒTy

r Dcos dç cujos olhos foniÇ- a paaençta^ o de/pi efo do Mi-
te hç conhecido o numero do-^ a modifiia , & apurefade
dosefcolhidoS) que haôde confciencta^ & tamtemaV)"
ç;ftír collocados na eterna va aj/^ ^fortalece a r^9'

felicidade : humilderncnte rança. ^ Façamos prepejim

.. vosrogamos
, que de todos tfficazes dejtas virtudes , ár

os que a eftes pios exerci- fam^o da Oração ^ as prait'

cios afliftimos, tenha efcrit;- quemos excitando nos cam ejk

tos os nomes o livro daPjce- motivo, ^ ^, :

dcftiqaçaõ bemaventuradâ

:

ÍII. Ponto,

para que jà que pelo defprQ- faz ejta mefma lembrança

fo da morte peccando foy a hora damorti mais quieta^

o homem defterradp do Pa^- & defajjõmhrada
,
porque fe

raifo terreaí^; pelo temor ^he tem perdido o horrory&
dcUa obrando bem, íejaad- para os que tnedttaç nella ^

líuttido no ccíeftial Paraiíp, nmca fodefer repentina. Ft\
Àmen. jrr.a lo contrario os que fogem dt

r?T— —
'

'b^>jn:"--Uí| I^X (^p^n^^mtntonaluamor^

,mic><3 R^f''^^^ ^^fi^- ^^díiaçaf; . te , quando ejla chega ^ fe a\
'-

I. Ponto. VJ chão muyto tnjlts y & faltot

Devemos êxercitarnâs m detejignaçal.

meditação dopo-, em que na^ Do fobredtto fe colhe
-^
que

havemos de tornar^ pelosgra^ o eícercitarfe nejia lembranç^y

desfruto^ que efia lembrança fe pode terporjinaldefalvã'

trãicomfigo. Prtyneyramentje §ão^ pots conduz tanto para

freferva do
peccado* Ufémos a reforma da vida , k qual f^

dfjte rhhedto no tempo da figut huma boa morte. Econ^

tentaçSô , efpecialmente quan- (Jie Jmal me animarey a per^,

do for de ambição, ou contra a feverar nos fantos exercícios;

cafidadcr fundando porim minha cou^

,11. Ponto. ; fiança mau na mtfericordi^

\4jud'a também a adquirir de Deos^q nas minhas obras,

LAUS VEO , yiRCINI§JOE MAIRl
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INDEX
DAS COUSAS NOTÁVEIS,

que fs contem nefta I. Parte

V-JfgwficaaPtígina.CaCulumm.

A
"^tõrreciMento do peccaJò^ Fid. Pee--

,- cãdoíOdíodopeecad»,

^:4^flrac^M das criaturas. F, Crea»

turas^.

'^cçaõ degraças
\ parte da Oração

mcnul, q^c coufa fejai^P^óa.

c.i

\/iccuJaçao procria. . Apontíi-fc a
forma ct./cusa6bo5*42.c.i*

jiUos práticos de varias virtudes.

^4.Sclcq.

jídao. Quaô pouco lhe durcu p
, cílídodainnocencir- ijf-r-x.
BLnsqucperdcupcloku piC-
cad( . 156^. I.

]^ílMÍra^a0 dagrandept 49 JQieos.

^^.Aponta-íe a pnxe à:^'Stsx\ a-

. clof. 53. c I. Deve ulía o
ii^grato poi fc não ver Cáíliga-

do do nieímcDcoí. lo^^.c.i.

-^í/cr^padevc-fe fazer na'pFepa-

r çao próxima da Oánçáo;
20.c.a.Comp íe f.vzem os feus

aótos ? ,5í-ç. Ir A dos Magos
celebrava a Viígem MARIA
Srnhora noíla > & de que me-
do f 453.0.2. ., -^^^ ^:,

Affeãos ucve a vontade exercitar

naOi*ação,8c quaes ltJ4Ó B 3^
C'i. 6c a. Aviíos pira quan-

do ic txcicuá- ^34 Apontaõ-
fe alguns conforme varias vir-

tudf5.1bid.

Agathon teme grnndemtji^è à.ho^

ia tlumoi tf .437-v' Jf-: -^J
.

'

;,

Agradccimenu. S . u s > £to % è cVe a

^ i»in)r4 cxuciur na Ornçsó ^ &
de que modo r zucí. Fedc-o

Dtps dos bcnvíicic^s, quciíos-

^ faz, parn nó^ £^^cj,QUUos é^r-.

yo rc ^ , 1 Oi I .. /'''íi Ati^^aÕ de^ra -

(^j Bentfiíios.

Akyriii ,
'1'

(.m-n^ " ç 5 Síí n toj - r a-



4
n̂ioric. 447. cj. £{485'. C I.

Como a póJcm ccrosdcnio-

ni si* I Íl'C^'
^fiivio..MiKÍvo$ para o ter nps

tiábalhof. x^y.&fcq. Pondo
os olhos no Cecos Anjos, o

dcríío a huma (erva cjc Dcos
afHi6ba- xjy.ci. QjJal póJem
ter os homens Jcpois de con-

trahido o pccciJo origin.il?

^/w4. Qiiecoufafcja? 158.02.
Pclu pc ceado fie i mais vil,que
o mouno nida. 159. ci. Com
conhcGÍmcnto propiio deve
pedir a Djos mifcricordi^.'

ig^.".!. Gomo íecxercicúo na

Oraçá ) os a6to3 de íuas pot n^

cias ? 14. 6c Icq- Sc 22. ÔC

fcq* Ainda que a dcyxárMÓ

nãa entrara no Cco com algu*

**''^tni mancha. 164. '• i» Não a
"^ fátishzcin as couhs do Miin-

dp. 246. Cl. A de hum rcfuf-
'^^ ciúdo teve horror to feu cor-

-*lfpo- 275. c I. Po ideríi-fe o
' fer que tem, teve , & ha de ter.

27^.. Q^ie coufí fcji cm
quãtoÀs potencias cípiritu es?

279C.2. Nj) inílante que íe

une ao corpo, fica ém dcfgr^í-

Çídc Dco£. 189. C.2. Diíl'^iáo

^:j,
'alguns erradaiutnt * que era

^'•/corpórea. 507 c i. Pondcra-
®' íe a afli cçá ) que p.i Icce na in-
^^ cerceia Ja filv içâ'^. 511. c- 2.

' E quaó pcnoíb lhe íej t o fcpa-

Mi(e docorp"). 4x2. Suas cx-

<cllencias. 45 ví*- *• ^ u va-
'"'*

Idr hc m.iyor que o do ouro.

IfjJex

Ik pedras preciçja^ 4J}. 6c

ríq.Ellimav^cÍQquafc!Zi;4della^

MARíA Santinima , cftanJá

ainJ:uicíl:cft4M*^^^'- ^l^\CrM
Qh:íÒ grande haíHm;f'he* per-
d ríehumaí'434.c.2, Pondc-
ra-lc o grande c^y-Jado que
Deos rcra ema fálvir 415. c-

2. A ítJa tncrtgou hum uíu-
rcyroaodiábc. 437. c 2. Soa
cila (c deve a cftjmaçãck §c ò
deíprefo ao corpo. 468;^ A ck
ía.dcve occrpoobejní q tem.

468. Fora da graÇa ác Dcos
h c co n i o corpo l> rryn Im . 469.

Almas ào Purgatório, r'^ PurgatO'

rio»

Santo Aleyxo, N^fua mortç per fi

íc nri á ) oílíinos. 4f9. cl.
Abnpi Rodrigues. Irmão ds Coíp-
pmhn gltwa na Oíaçaa
muytar, horas com Bum bom
pro;)oíitc.24.c.2.-

y^w^/fít^-Vence-rccom a memo-
ria da rhort. 480. c. 2. Aflim
curou S. Prlippc Ncii a hum
manccbo.48o.c 2.

Amifade, Quáo falíifícada íeja flr

d us mundanos? 419. c. 2. He
laço que cuíla a romper nâ
hora òá mortc.4i8.c.2.

An%or* O de muytos homens he

intercflcyro, exterior, 6c incõ-

íbnte.^48.
Amor de Deos, Apontaó-fc aít'>s

deita virtude. 56. & fcq. O
ícu fogo cxcingirc o dós nof-

fòs appetitcs. 163. Estriaõ-

no os peccados vcnucs,2 1 i.c.

* -av. -•,:','.
Amor



àãi coufdi
Amér 4^M^^^'^ Santijfim/i, V,

MARIA Saniijjimà.

Anif>r do próximo, He cffcvto da

Oração mental, jr.c.i. Apon-
' taó- íe vai iosaólos dcíla virtu-

de» 5g. He mcyo cfficaz pa-

ra evitar os pcccados vcniacs.

xiQ. Pondcra-fc a roifcriade

o naó tcrein os homens c ntre

íi. 342. Raíóes que obrigaô

a cite amon 343. Por todas

ellss rompem os homens. 545.
\Amcr froprio, He caufa de todos

os males. 249.0.1.

Amor de Parentes V» Parentes,
Andronico Emperador, Modo t»a-

gico com quefoy morco.a^jr.
C.2.

^»>/. Deferevc-fe fua pcrfeyção.

148. & fcq, Diílcráo alguns

cnacianT-ritc * que eraó coí po-
rcos. %dj, c. I . Q^ianto abo-
ininnô o pcccado. i if.Sc feq.

O feu vinho faõ as ligrymas
dospeccadoreis. 124, c»2. En
trifttcé-fe pelos peceados dos

"^' horRçès.i26.c.2,Só có porem
Ô3oIh'ó5 4ió Cco cõfoiíóa Ium
ferva de Deos affli<au. 255'. c.

^; -Irt^ecrcaócofn íiiâvc muíica
-'iipsjuílos, & Santos nas furts
'•^ riiòiter. 449. Apontaó-fe al-

guns gíÍoí.Hum não teve no-
jo de hum cadáver, tendo-o

\'<!ç^ífmir fnund^no cheyo íjc

•"Ppét-famés , Sc porque •''469.0.

1, Os da nc-flacuarda qiíniKo

^,
nos deKenJaô dos demónio?;?

'^dí. c: I. Pondcra-fc aru^na
;dos oiàoa. 149. ôiíeq. Bens

que ciks perde j'ão»' 150. ,

Am^íiiJaçao própria. Como íc pis-

' ncáo os icus rétos. 50*

Annoi. Não fc ha de fazer conta
• de viver muyto. ^75'iC.i. O

fcrvtraDcosdcldcos primei-

ros quaó importanic fej;/4o3.

Moíha*fc com huma viiaó

notável.

Santo Anfeimo. OJio que teve ao

peccado. 128. c.i.

Antípodas» Eílranhou-fe a Vir-^

gilio Biípo de Sali.^burgodí*

zcrqueoshavia. 501C.1.
Appâtítes, Extingue- os o amor de

Dtos 165,
Arrependimento do peceado, Fid.

Peccado, Contriçad.

Santo Arfenia, Teme grandemente
à horada mortc.457.c.i.

Ajpira^oes, Fid, ^facíilatoriat,

Alff*cia A d c q u e u 1 a o d tm c n i

o

" quando náo pode fazer c»tir o
Jufto.i^í.c.i.

Avarefa, Por caufa delia.morre
delcílradamcntc hum Rcli-
giofr.462.c. 2.E também hum
uíuicyro. 4S'7,

B
5. Bafilio Magno , como ccnvcn»

ccu a Eunofnio
, que julgava

c Mi^ prché J t r a Deos . 300 c. 2

.

F. Beda piorrcu çantnricío. '447.
''c 2. ^^

^' ' V

BelLirmino Cardeal , ' p que ' lhe

fycccJcu com himi'-h;ívcga-
'' diD á hora da menc". »4'io. c. i

.

Bem
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Bemjtvcnluradôs. Em trcs crJens, BlasfemU, Como fe ha de pcleju
' íSc cl;ilkso> vío hum fervo áz
Dcos , 6c a ralaõ da diff.rtnçn.

\sBen<ffiiios . Pond r.õ-lc os Divi-

nos cmgcraU 99. Devemos
.£ agfííd^ceiios a Ucos., ioq* e.

(V. r. Pcde-nos eíle Scnhoroa-
^radccimcnto dclkS; para nos

fazer oucros de nove i u.c.
I .Todos nps vem por mãos da

Virgem Senhora noíTí. 121.

c.i.Olaó dcllcs oí homensftn
off;nfadc Dcos. 105. c.i. Mui-
tas^ vexes os aitribuiiiios íis

loo.c.i. Qi^iem oscreu ura?.

.' fccb.^ tenha tcíTíor di conca.

100/'% f^id /n^raíidap.

Bens dl Ceo. Só cTics devem fcr

tílmiidos.269 c.x.

Bem do Mundo, h Or^çío dcí-

pcgadditsoaff a-. 3-^-2'» E
o Á^^o a elles impede a mcf-

ma Or^.ção. 13. c 2. Sc 69.

t . ! . Achaó • fc ciciando fc de.v*

xá'». 9jr-c. 2. Pondera* fc fiu

Vaidade. 240. 6c frq. Ná > fó

faó vã s,mas vaniíTinos 241.

C)mpirad)S com D c5 í'-ó

como ib não fora . I4f . Não
fati.F.zem ocoríçâ:> humano.

246 c. 2. ^314. c. f. Qiuó
amargo nos íeja a-^pirtarmo'

. -nos dcUcs ni hora di morte.

416. A lembrança da nioi te

dcroç^adcU Sci coraçáo,.4i7^

Vid. Creaturas. Munda. Riq(ie\

fãs, í^aidide, .^

S.Bernardo Si\Áào(c punha à me-

fa não, act^ adia ao que çp^aia.

^74x.i.

na Oi açáo contra oj penfamé
tos delia. 26..C.1. Maytosan-

:, nos pgdcccu eítcs pcnramccos
S. Hugo Gracianopolicafio.

26 C.2. 4 ;

Bondade creada. Toda fc acha etn

Dcos por modo maispeittíy-

to. 94. .2.

Brevid:ide. A das coufas do Mun-
do íc pondcrr.260. g.2.

Brutos, Dcllesfenãodiftmguena
osíjucnãofrequentão a Ora-
ção mental. 9.C 1.

Cadáver he. o peccadon 186.CÍ
I. Horror que hum caufou à

aímí de hum rcfuícitado. 1,75'.

c. I. De hum teve nojo hum
Monge ,^ hum Anjo n^ó ; &
porque/ 4(Sp.c.i. Os defcus

fcrvos cpftum i Deos honrar.

470. Q^iaó mal íe. tratão os

das pcílbas illuftres. 47i.Pon-
deraó'íe os dtlenganos, que
hum dcftcs dá afr$ homen^»

472* J?orque oi honra adgrcja

n.is cercmoniisçomqucíc en-

tcrrão. 475. O5 que o faó de

ipuy tos dias moílíaô. bcrp a

vaidade do Mundc* ^yú- f;.2-

Peia ver em hú d^-lUstifc íÇçn-

verte S- Franci fco -4e Bqrja

.. 477-'^-i- -^ ^ ^ <

s. ç :
,Aí íi. Corfo, Morie.

; |

Cães, Só de caça ceve muytps pil
. cerco Pcríonage. 34Í < c- 1/

,

cif/4-



das côufas
ÇàÍAmidades: Ai Ao Mundo pro*

cedem da íalca dd caridade.

344.r.z.

Ctlor^f^id. Contrários,

Qdfímnia, l^adcccm^naos virtuo-
kv. 55-0.

Cmdade. A h\l\ delia hc ori-

. gem das Calamidades do Mun-
do. 544. c. 2. 6c 546. &c fec].

Perfu40i;i-a S- Jo;ió Ev^aiígclif-

; camuytasvífes a feus difcipu-

.losi &: porque? 54f..r.2. Pe-
la naó haver no Mundo he
perfcgaiJi a vi tudc. ^fo.

ViA9, Amor de Dees, Amor do

^

froximo,

S. Giirlos Borromgú, Q^iantafoíle

íua ventrraç .6 untes de canoni-

zado ? 45'o.c.x.. Hum Hipato

. fcu kt muytos milagres
45ri.c.i.

Carlos K Teme grandemente a

hírad.^mort . 436.042.
Carlos I. de Inglaterra Morreu

dcgolLido cm publico theatrv.

227.0/-,

Caíltgos, Os dos pccc?dos veniaes

iKÍtavida. 215 E na outra.

xif. Exemplas' ao if.tenrr.

215.C.2.6C 214. Ode hum Re-
lii^iofo pelo vicio da avfarcfa.

462. Ode húSKcrJcte Fran-
ccz por Magico. 46?.M. Os
de vaiio^ Santos por faltas le-

ve?. 214.
CathoUcos. Fond( ra-fe a gravcfa

do ícus pcccadof. 200.
Cegueyrn he o pcccadc 1 74.'

Cheyros, Os dos mundanos cn-

joAÓ aos Anjoi , 6c de quç rao-

notaveií. "495

d( ^469.0.1.Exempla ao inten-

ta.

Chrifto. Como nos cnfinou a Ora-
'' çaô mental? 17. &: fcq. Set!>s

merecimentos como íe ríFwrc-

ctm ao Eterno Pay ? 4'8. A-

pontaõ-iç alguns sdcs de dc-

fejo de padecer por fcu amor^.

55*. Outros de compayxiõ

de fuis penas. $6- Teve con-

trição, & dor dos noíibs pecct-

dos 169. C.2. Com a luz da

fua vida íc conhece , Sc dtípreía

a vaidade do Mundo. 25*5. 6c

feq. Sua m'Ti temitiga a pena da

noíía. 586. Honra com fui

prciença a morte de feus fcr-

vcs.45'o.c.i.

Chriftãos» Vtd. CathoUcos.

P, Chrt/tsvao Ortiz. dii Compji-*

nhia , por huma Icvefálta hc

morto com hum rayo. 214J
c. 2. Oerois de morto fcz nu-

lalares. 214.
0*«^^. N;i cxpugnaçaõ de Nini*

ve lira de entre cila hum íolda-

do qur^ntidadedeouro.ôc pra-

tn.4.7g.'.i.

5. Clara a'egra-fe à hora da mor*
te. 448.C.1.

Contmunhaò Fid. Samijfimo Sacra»

mento

Compayxiio das penas ; de Chriftê.

Aponiaô-le alguns aclos delia,

Cempnrnento. O do peccado qu.ll

f.ja? içf.
CondemríÃçaè, Por íua vontade a

buíciohomem 428.
CoNdem^jtidos, Elks mtíaiosaren-

dcm



An
demo f:)go do inferno. i6i.
Qli- havi.ó de flir dcllc diílc-
faô alguns. 507. c.i.

Confiança em Deos. Aponta-íe a

praxe ác fcusaíSlos. 44. De-
yc havclla cm nos muyio gra-
de qmndo oramos. 04. 02.
yid. Ef^eranç.í,

ConfiJJaQ he incyo para evitares
pctccacios vcniaes. zi8.c.2.

hãe)^
le a que têvc Chriftode^noflbs

. pcrcados. i6(}.

Cenverfaçaò Por huma vã; que te-

ve Sanca Gertrudes, a pi ivou-

.. Deos da fuapor algum tempó*-
114.Cl.

Converfao, A do peccador cntrif^^

. tvcc .>o demónio. 133. Codto
í u ccc de u a de S. F 1 a j c i fco de
BDrja.477.c.i

Conformidade,^ Mzyos yu'?i a ter Qoríiçao. O que fepég;^ ascoufas
d-j iVlunio,n;;õ hcapiopaiaa
Or&çaó. 69.C. I . O, bens ver-

nos trabdhí.s. agó.&feq.O
ttlla he, final Jc cíhr a alma
cmgr çidcDco.359.:.i,

Conftifal propna. Aponcnó-fe os
.

íeus acto.>.4Zí.

Çonhecimemo própria» Deve rxcr-
cit^ííc m O Ai^AÒ;^ quando?
2 1 .c. I < M otivos para o aJcan-

.
^ ç r. 141.C.1.

ÇinfitefíCíA, Qiianto atormenta
na hora da morte? 430.0,2.

.
A conca delia hc re.Yiedio para

\ çvitirpcccados vcniícç. 218.
02. Sua pujcfa fe alcançi con^
a m-morii da morte 48^.0.

, 2 f^id. Exame de cenjcitnciã,

Ç^tiJoUçses na OraçAO que coula
ItJ.íÓ? 29. Huni;íS íaóefpiíi-
tuacs , 6c outras fcníivcií. 29»
por onde íc conhece que a

(cnCivd hedc Deos. Ibid. Se
ft devem pedira D^. os? 3 i.c.i.

Como fe de\ em receber ? 3U
c 2.

Contrários N<ió o ferem o cabr^
& Trio difTcra© alguns. 307.
c.i.

CêntríÇHa, Vários m^dos
, & pra-

xesdoíçuufto. 40. FoaJcra-

dadeyros bufque-os fó em
^ Dgos. 94. Nnõ o fatisFazeiTi

as crcaiuras. 246. ci-Sc 31^.
cicA lembrança da mo^tedel-^*

pegn-o dos bens do Mundo.
4i7^c.i.-

C9rpo humano. Drfcrcvc-fe cfte,

137. c I. &422. c 2. Q^ie

poílura deve ter na Orrsçaò. '

i7.Naôdcvc nclla fazer gcf-

tos , 6c acções. 17. c 2. M«s-í

deve cílar com grande icieni-

dade.lbi^ Naò (c ha de rcr

i por invenção eftapoftura, &-
porque ? 18.&: feq. Fondcra-

. fe o ler que tem, teve ,6c ha de

ter, & a fua vikfr.i37. Sc feg,

Devc-fc dcfprcf r, ôc íó efti-

maricá alma. 468. A eíla de-

ve o bem que tem. Ibid. Pon*

dcra-fco mao trato que tem &s

dcs Principis dcpr^is de mor-
tos. 471. r.2. Vià. Cadáver

»

Corrfípçaô. Vid. incorrnpçai

,

Covardia. Por tal julgiió os mun-
danos o pe;daó daS injurias.

"

CreAtnras



dai confas
Ct^MufAK O apego a cilas impe-

de a OriÇíó. 6^, c. I. Ogoílo
quí Jaõ , mó hc g ílo, 8c par-

q?95.c.i Prcf^re-as a Deos o
ptrcjíuior. 93.C.2- Explica-fc

como paíli lilo na alma. 96.
..Todos 03 bens que ncUas ib

b'drcaô,--íl.i5juin:os,6c melho-
rados no CrcaJor. 94 c. 2,

No i:\i II fo naó íc perverta o .

fim , para qu:; Deos as creou.

104. ILm prcfenç \ de Dw^os Ç\q

nad^. 158. C.2. ÔC245'. Com
a abílrdcçâo delias íe evicaó

o? peccuio í vcni les. 2
1
9.0.1.

. Nâ j r.uisfjzem o coraçió ha-
,.niano.i46.c.i. Oi homens as

/,taf n.iò vás ,iiían.^a mal dcllaSi

248. Síó laços que nos impe-
dem a falviçáo 510. c.i. /^/V.

Intenção. Kaidaí/e,

CrjíçifixQ. Semelhança que com
c 1 1 j ccm o íi om em -491. c i

Cr«2:. O íeu íinal fe ha de fazer

na preparação daOraçió. ao.

C.2. A de Chriílo íaó os noílbs

FC3cado£. 195. Por vários

modos a vio levar hum fervo

dcDeos aos B-m.tVt;nturadc s.

405.'

Culpados, Eráo pcrdôidos porin-
fcrc(:fr.;õd9s Santos , 6c ferves

de Dcos da pumictiva] igreja.

451. (.1.

D
Delicias. Fid . Cofies do Aíunde»

Demontos. Amedrcnia-os a Ora-
ção mental. 4.c,i. Erambcíti
os encanta. 8. c 1. Quanto

notáveis. 495^
. impedem o cxercicio da Ora-

ção- 74. Pelo pcccado fc fa-

zem os homens n?. mbros fe-

us. 107.C.2. Prociiraõ niiiyto

o pcccadc 151. Sc ícq ^ (c

alegrão com elíc. ^fó. O f u

oiti ":io próprio he tenr?.r. tJx.

c. I . Al graõ-ÍG quando o jaf-

to cahc/ôc fecntriílrcem qacã-

áo o peccador íe kvanta 13 J.

Como cabe nclies a alcgri.í.lb.

Q^í.inro prociuão a qa^da dos

virúiofos ? 134. Inrentílo^^a

morte corporal do Juílo, qua-

doni-póiema ? í piritirvl ,éc

com queíim.^ i3f«cM. hm
qui fe lhe rendem f.zcm mal,

& fogem do: t]iie lhes rcfrílõ

l^f.M.Al-ígrân-re ainda com
os peccados Vv-niicf. 212. c'

2. & 117.:.!. Com permiífaó

Divin^cadigãoa Don' M\ú*
na de Efcobar por húi leve

i faltrv.a 14.' .i.Dilles gndaõ ccr^

cados O.S h )mcns neílc Mun-
do. 55'5'. Devemos andar não

íó na prtícnça de DtOs,masclo

dem-nio ; & como? 35 6. c.

^. Remédios pira efcap; r dos

fcuíí laços. 35-9 Cl. Pfovcy-

tos que trazem os (ua.^; ptrfe-

guiçóci;. 35'9. A elles it cntrfe-

gou hum Monge com condi-

ção q oaviíuílem algun^dias

antes da mo) te. 402. c i.

Qu.nto nos pcrf gu. m ncftâ

hora.450.C.2.& 435. Milhares

delies invéíliiio a almadcí>ú
Míuig.e , tílnndo ;'gonízando.

43éi^C. I. ^íW. Anjús, Lúcifer

„
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49^ Inàex
Sua vifti qu.í5 tcrrivtl. ifi.
Tem grande invíja ao ho-
mem. 156.

Deas. Pormcyo da OríiÇAÓ nos
faz grand.s ftvores. ^,^,u A
cllc nos chega muytoaOia-
çaó 5. Apontaô-fe aíguns
í.£i: )sdcadaiiraça5defLiigrá«

defa, 55. Dedcícjos de o ver.

54. De padecer por fcu amor. .

55. D:: louvor de fu^ bonda*
,dc,&( .52.E de zelo de fua hó •

i ra^.5'7. E-^^plica-íe de algum
modo que coufa íejj D-os.
8 1 .c.z As raíòcs de icr amado
íiggravaó iTua oíF.ní]'!. 85 . O
peccidor niò temaDcospor

. Dcos. 8i.c.2.Tod^ a honra íe

lhe deve. Bj.r.i. Com tudo,
tirai ha o pcccador quáio pcc-
.ca. S^.c.z.Eftàprcíemeato-
das as coii las,mais do que cilas

.^ocílaõ a fi meímisS/.cx. O
,-pycoador quando pecca o tem
.
por reílcmunha do fcu pecca-

. do. 87. E também por Juiz.

i ^9- Qi^ap gr^indc injurii lhe

i^z opecccidor^ prefcrindoliic

acrcatura. 95.0.2. Só osgof-
tos que delle procedem, íiió os

vcrdddeyros. 9^, c.2. Todos
osbenscrcadoitlrnó ntllc jú-

ffos, 5c melhor idos. 94. c.2

oppoftosi 112. Pára ter mífe^

ricordia dos peccadorcs fc fez

feu íemclhante. 115. Quanto
aborrece o peccado. jii. 6c

fcq. He coufa horrenda perder

afuagraça. ii5'.(.i. Q^Janto

f.ntc íer ofFcndido 1 12. Quan-
to o íinta a Virgem Senho-

ra noíla. 118. & fcq. E os

Anjos. 126. Em Tua comp.i-

raçiõ as creaturas íaó nada

158. c.2. Sc 245". Crcou ao ho-

mem inclinado ao bem. 145'.

c. I . Exicçaõ com que cnítiga

o peccado. 160. 6c fcq. Por

cíle fó cfte Senhor pódc fatif-

fczer, 168. Só clle pôde fa-

ciar o coiaçaó humjn . 247.
Dos males tira bens. 287.^1.
.He iudcfinivcl. 503. Falkr
dcl!c he íinal de ellarmos cm
luagraçi. 5^50.0.1. Só n-!lle fe

acha íid«:lidadc. 549 c.i. Por-

que permitte a perfcguiça^

dos Juftos ? 351. Goíta qua

o íifvnmos por amor , ôc naõ

por medo. 404 c.2. Pondera-

le o fummj cuydido que tem

defalvar humaalma. 443.". 2.'

Dejamp/iros na OraçuÕ. S ; no tê*

po delles fcdeic .ílcnisrboni

propoficos ? 60. f^pàL SecíHrrat

fíA Oraçaa,

Quando o homem pecca fcU Vefapego âM cre^tnras. Vid.

livre alvedrio fcntcnceacôtra

Deos. 96. c.2. Qíicr que lhe

agradcçinios os benejficios.

loi.c. 1.M n -pírn fazemos ou-

tros de novr. Ibid. Deos , 6c o

jpcccadafáòos OLtremos mais

Çre*

atfiras. Mundo. Bensào Mundo,

Def^pe^^o de parentesVid Parentes;

De/confiança de ft. Fornia de IcuS

sdos. 45. fid. Cmfiança»

D^/tTppçao. A do hoDieni cm qua-

10 ao corpo, 157 A dos An-
jos»



das coufas

jo?- 148. De4ium moiibun-

áo* xf*.5^4ti.c.2. Damíla-

bilid ide , 6c pouca firm. ia do

Mundo. i6}. Da vontade.

xSi.c.x.

Def^ngAno. O que alguns Momr^
cas tivcraó na hora da morte*

4i6.c.i. Oqu;:nosdà a mor-

te , coílumamos impedir , &
encontrar,^ de q mod. / 475'.

Defprefo àcfi deve icr o que foy

ingrato aos Divinos benefí-

cios. io4,e.i. Forma dos léus

: a6t St45'. .,

Dcfprefn do Mmdo, Os feu* aétos

, como it tecm ? 46.Ex£mplos
que dcile nos deu Ghnílcajg.
c. X. Hj: muyfo itnfortantc.

269.C.2. Alcança-fc: com a 'c-

brínçada morte 482./^^./^^-

dcBem do Mundo raidade.

Dcflerro hc o peccado. ijj. S>í

VevoçãQ k Plrgem Senhora nojfn^

Ftá, MARIA SAntiffima.

Diãantes. Fid. Máximas,
Dignidades tiâo latisfazem o CO;

raçiohuman^ yi^,ç*i.

fitreãor eJpiritMal he ncceílirio

aosqu tiataòdi virtude. 76*
c. z, Náo he officio próprio
de principantcs.72,c.2. Qiicpi

o não póJe ter, como le ha
dcgivernir ? 77.c.i.De/con«
fiar dclle hs muy damnofo à

peircverançâ.78.c.i.

f>ifçiplina tomava D. Joaó de Pà-
la«x para não ter funo na
Oíaçaô.lô.c. I.

Pffchrjò deve ceflar na Oragag
A I. Pàrcc.

notáveis. 497
quando fc move a vontade. 24*

c. I .

Diflrac^oes como fc haó de evi-

tar na Oração ? 24. c. i .Apon-
taõ-fe vários remédios. 2f

•

Que fe ha de fi\zer, quando ef-

ces nãoaproveytaó.25'.c*2«

Dor Víd, Contrição,

DfividA.Km cudoa admictiraõ ai*

guns Filoíofos. 507. c. 2.

Eccíepaticos, PonJcra-íc a cÁdc»

midâdc de fcus peccados.202.

C.2.

Encíírtiai^õ d$ Verho. Pon dcra-íc

a grandcfâ dcítc beneficio. 1 07

Enfermidade he o pccCíidr. 184.

Entendimento, Qunl (eja o ir u cx-

crcicio naOraçaò? Í4.C. i.6c

r 22. c* 2. Devcccíl'ir ncíla có o

diicurfo quando cflà movida a

, vontade. 24. c. i. Ej^plica-lc o
... que ícja, Sc fuis operações?

279. Hcosolhosd'dlma 28o.

. Tiraõlhca viftaosmorracSjÔC

como?íbid.Erro^j,cm q ' fize-

raó cair os homens.280.c.2.Sd

os que trmem a Dcos , o tem

bom.- 281. c. 2. Pondcra-íc a

mifcria de fui ígnorancÍ5.29 8.

ôc leq. Dcve-fc render aos ÍC"

gredos Divinos. 288.
Enterro, PonJcra-íea.vaidade, q

cila mcfma nos dos Grandes
inrroduíio.475'.

JErrw.Ponderaó-le os muytos,em
que cahe o cntendimcntc -280.

SÓaOraçaó os emenda. 281.

.li Cl.



498 , Index
c.i. PanJeraõ*fcosdos fabios

do MjnJr-.3o6. Çc feq. Os de
alguns Theologoí acerca dá
mtmcfa dos Anjos,& alma ra-

,cic)nal. 507.?.!. Dos cjue diílc-

-traó que a mentir.j era licica

cma]2;unscafoi.3o7.'',2.Equc
a neve naô era alva. 507.

EJmolá^ As que havia de dar aos

pobres, media pelo leu fcpuU
chroSanraId*.4i7c,2,

Sfperança. For ma.dos feus a6bos.

35". ôc fcq, A danoffarcfur-
rcyçaõ mjtiga a pena da mor-
te. 387. cm,

í.Cpirito Santa dà luz às aJmas
qutndo lhes falta a dos dire-

ctores.77 r.i.

BJpiritua9s Fid. KirtHofos.

EftAcio da Innoceneia^ f^. /nmcencia.

Efintua junto de huina fepultura

fervia de lembrar a morte ao

; Papa Innoccncio IX.484.C. i*

Mjferilídade hc o peccido. 181.
Eucharifiia Vid. SS, Sacramento.

tngemo l(^, Pontif. Roman, Seu
\; granJe temor à hora da morte

437.C.1.

Ennomio tinha para fí que com»
prehendia a Deos. 500. c. 2.

Como o convenceu S.Bíilio
Magno? 300.

Exame de conÇciencia como fc pra

F

ika ? 7 f. C.2. He remédio con-

traos pcccados veniaes. 218.

Excey^aê. Admitti^ó-na muytas
regras geracs n'^s leys da Na-

' turLrr,5cGi3ço,393.c.2.MàS
• não a da morte. Ibid»

Exemplo, O bom quaácfficazcoí-

iuauíer.iz.c«2.

ídIUr de Deos, Como íe deve fa-

zer? 73. c. 1. Hc fina] de es-

tarmos ém graça. 559. c.i.

FíiKificaçAQ Vonátx^kAc a das C0U3
fa^Jo Mundo. 26^-0*2.

íAltas, Vid /mperfey^ces,

F^ma. Como fc adquire a vcrda-

,, dcvrn.465. ca;- -^^\^'>^^--.v'^'i

Favores n4 Orarão V. Cónfoiaçoes,

íe. Seus í.6bos fc praticáo na O-
raçaõ , & quando? 20. c. 2.

Forma dos fcus í6tor. 34. O
peccador a conirndizcom l\ns

obra^. 82. V.MylieriosdaFè.

Fehe, Diílciaó slguns que naó

era doença. ^oy.Q.i,

$, Filtppe Neri. Panninbosi com
que le curava, fazem muyios
milagres. 45'i« Cl.O que ft-nw

tia dos que nsô frequentaó fl

Oraç.';ò mental ? 9.C.2. Com a

lembrança da morte curou a

hum anftbiciofo. 480.C.2.

Filippe Ih de Mefpanhat Defcnga?

no qu". dciína hora da morte

aoPrincipe feu filho. 416. c^
2.

5. Fernando Rej Catho/k^. Na fua

morte cantarão os Anjos. 449^
C.2.

Fervor de devoção que coufa lejá?

29, c. I . Aleança-lc com a Icm»

branca daaioric.482»

Fidelidade fó ie acha cm Dcos]

249. ^^""'
Filh9S, Fid, Fajs Partnm.



dal cou/às

Filof^9s, Erros era (Tos dj muy-
toi.307.

Fim d* Orafao, nd, Oraçaài. /«-

tenção.

Fogo, Diííerão alguns qiiecrao

mais pcllídodo". Elementos.
^oj.f^id Contrários,

Fogo do Amor de Deos, V, Amor
de Deos.

Fogo do Inferno.Vid. Inferno,

fome heopeccado. i8l#

S^Francifcode Borjá. Suaconvèr-
. faó.477.c.i.

S^Franeifco de Sales, V{\im^% pedri-

nhas, que fe lhe achàraô nas

entranhas, foráo fuaimaméatc
eftimac!if.45ri.c 2.

^. Francijcó Soares GrAHAtenfe tc-

veainòne porfuave. 448. C;

ri-
FtidVi^.ContrArios

Fru(9s, Q;iacs fejaó os gcracs que
íc devem tirar da Oração?

S9>

G
S.Gertrndes. Caíligoque lhe deu

o Senhor por huma leve falta.

114 .1.

GUriíi Q^MTi grande he a deS.
Pedro de Alcântara por lua
penitencia. 445-. c. 1. Cufta
muv barnta aos homens. 445'.
l^.BemíiventHrados. Salvação,

Cofio dafakedoria qnt còuía feja?

29. .1.

Ç9Ífos do Mundo quanto diíferem

doa de Deos? 93. Sua pcquc-

nhcz, ôcliaiicaçáo. IJS. c» X.

mtaveií. 499
Sua vileía lyç' cl r Paííitó

brevemente. 260. c. 2. Sua

mudançs.iói.c. i.N.nlium
hepuro, liquido, ôc fincero.

a64.N0 melhor pouco dcfam-

pàraófcusnmadorcs. 2õ4- c.'

2. Saó tantos , que cmbaraçaõ
ofculogro.aóè. c.i. S.^ó in-

úteis para o fim ultimo do ho-

mem. 268. ci. Aoibic) comJt

morte. 45:9.ím. Nelh íctro-

cáo em p^nas. 460.0.2.

Go2^o do Efpinta Santo que. f j Plc).

Cl.
Graça de Deos, Aos feús effcytos

inípvdem os ptccados vcniacs.

Zi2. C.2. He coula horrenda

operdcll. 114. 6c Uq. Não
fàbeo homem Ib eílà, ou nã<|

cm graça de Deos. Ibid. Pon-*

^ dcra-fe cffc^ miferia. jzS. ÔC

fjq. He de fé túx incertcfa.

529. Moftra- fe que aíTim con*

vinha por vários principios.'

" 529.6cftq.He íummaraentc

penolaeílunccrtcfa. 532.6c
ieq.Moftraíe por varias raf('c^

Ibid, Náolecompadíce com
o peccado. 552. c.2 A incer»

tefi delia nos aílcgur^ mais a

humildade. 536. c.i. E oex-

crciciodas obras fantas. 537.
c.i. He conveniente eíla in-

certcfa, fuppoíla a daGloria,

Bclalvaçaò. 337.C.2. E livra-

nos mais das.pcrfcguiçóesdo

inimigo. Ibid. Aluvios com
quea pena, que efta caufa , fe

modera. 556. & fcq. Apon-

íaô-fc alguns finaes de cíl^r

~ '
'
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5^o Index

Grandes. Ni) lhes perdoa a íiror^

tf. 595. Q^uóiml íejaótra-
tados os feus cadáveres ^

47'.
Gregório Lopes. Raro modo Je

uniaô, que tinha com Dcos.
374C.1.

CHtrrn he o pcccado. J 80.'

H
È:, Henrique EreMita.1<Jn íua mor-
^ te cantarão os Apjos. 449.C.

a.

Ir.Henriíjue Rcligiofo Domini-
có, cantou á hora da morte.
448.C.1.

Hrfocnilía, Por tal julgaõ alguns
tâiramcnic a Oraçaó mental»

. i8.&íeq.
ÍJêmem, Q que feja cm quanto

ao corpoi*
1 37ci . E em quan-

to à alma? 1^8. c. i.Seuspcc-
cados daõ armas ao inferno có-

;
^ra Deos, 132. c.2. Sentem
Hiuyf^ as ofFcnfasdosquelhc
faõ inferiores. 140. Crcou-o
Dços inclinado ao bem > &
amigo da verdade 14^ c. i.

Explica-íe fua períeyçáono
cftado da innocencia. 154»
Pondcra5-fc fuás mift rias có-

fid radas cm commum. laf.
& (itOy Todos as padecem ncf-»

te Mundo, ibid Câdd hum pa-

dece muytas. tíj, Duraô-
Ihe por toda a vida. 229. Al-
Jivios que ncllas jedcm^ rer,

2^4. &rcq. Todns as couías
do Mundo tornavas, 6c co*
mo ? 248.Anda enganado com
cilas. 246. Pondcra-íc fua
vileía, por fr lerrcnOjC^ca-
do de nada^ôc pcccador. 272.
& fcq. Em que fc pareça com
hum Crucifixo ? 291. c. ú
Sua ignorância cm todas a^
coufar. 298 ôc fcq. Não naf-

ccu para o dcfcanço. ^ii.c,

2. Tem p<:>r acçaó de honra
o defcggravo das injurias. 3

1

}

c. r. Cuyda que bafta paá
ra a falvaçáo guardar alguns

prccey tos. 5 1
3. c.2. Pondcra-

fc a miferia de Ic náo amarem
mutuamente com caridade

verdadeyra. 542. &fiq.Por.
que náo cxercitâo as obras de

miíericordiâ? 546.&feq> O
amor que fc tem , he intc-

rcílcyro , exterior , *& inconf-

tantc. 348. Andaõ cercados

de innnmcraveis demónios;

355". c.i. Deve andar, naó fó

em pi c fença de Deas , mas do
demónio ; & como f iS^^^
c» a. Vive no Munáo conóo

cm lago de leões. 357. c ji

Como em Egypto cuberto

de favandt)as. 35S. c# í#

Como em cattiveyro cnirc

barba rof. IbiJ. Pondera-fe

a brevidade de lua vida^i

363. ôc feq/Myfticimentehe

UC& * homens* 372* c. *•'

Q



das coíifatnotãveu.
P-^mernio-hs íer hamem ^quc de Dv;os»3}6.c.a.
mortal- 591, ôcfcq. ignora o

yoi

tempo da íu.i moitt.. 599.
Qiaò conveniente Iheítjt ci-

ta ignorância ? 40 1 , Elle mef-
• mo he caufi á\ íua morte.
• 4o6.c.i.Sc 391. ".2 Sua jorna-

'da pua acicrnidade heforçj-

{%. 416. Solitária. 415. c.x.

Irrevocável. 417. c.i. Mere-
cida. 418. c.i. Pcrigof .419.

Por lua vont;tdc buíca a pru-

piií condenuÇaó. 418. Pon-
dera-íca grande inconftancia

. do primeyro Homem. 157.
c. I. Vià, Erros ^ IgnorancU,

' Mf(erías da vida, Peccador.

Honra lo a Deos he deviJa. Sy.

c. I. Aind» âíR.n procura tii

rarlha o peccador. 85. c. 2.

Qiianto eílima Dcos a fui.

86. c. I. Por rtíliurglla fd

fogcyt u á morte. Sf. C^ian-

to a ztlou 3 Virgem Senhora

N ? i20.c.2.Cuftumaefte Sc*

. nhorhonrat aosJuftoSj&Sin-
tos na morte. 449. Ainda por

meyo dos homm?. 45'o.c. i.

Pormnycrque frjradoMun-
' do 4 ná ) facibfiz o corr ç ó hu-

. mano. 314. Eíla acabi com a

mort . 464^ Por acçió d lia

. tem os hoiiitns o vingar as in-

juria-.^i3.r.i.

Humildade. Motivo? para alcan-

çar cila vi-, tude. 27f. c.i.Al»

fegura-fe como conhecimen-
to da incertcfa da falvaçaó.324.

• C.2 . El também como da igno?

rancii de cftarmoj cmgraçi
J. Parte.

I
facHlatorht que coula fej^õ , &
como íe exercitem? 66. A-
pontaó-íe algúas em particu-

lar.Ib. D^wt'k exercitar íem-
pre homa tirada da Oraçaõ ,6c

com que fim ? 65'.:. i.
^

S. ida as címolas que repartia ao$

pobres, meiia p-lo ícu íe pul-

cro, & d: qu^? modoí 4J7.C.2,"

S. írnacio d: Loyola c-^m ÍJlu ex*
. efi;plo movtu aorarahum,^
o nãoíabia 19 cl.

Ignorância he o pecaido. 171Í
Não ídbe o h .mcm o que tv m
dentro em ^.299. E tansbem

o que têm à roda de fi. 300. E
as coufas que lhe ficaó mfe-
riorer. 301. E as que lhe

clbô íupcriores. 302. Pade-
cem na 03 fabios do Mundo.'
305'. c.2. Osiníi is. 309.C.2.

E também os pcccadoics 31c.
c.2. A que tmcs de ludo,
he motivo para a humildade.

304. Vsnos fiutescrpnftunes,

que Ic jTÓJem tirar d til 1 igno-

rância. Ibid. Pundera. Tc a que
tem o homem, da hora da fua

moitc. 2-99' Conveniências q
c fl A traz COn li j -^

. 40 o c. t

\

P^id.Erros^GraçA. Salvação.

fgreja.ScúS preceytos laó tonfor-

mcsárafuvS. 144 c»i. Porque
honra os cadáveres nos feus

€nceríos?47 3.

I. iij /w?'



501 índex
jmitAçah Fid. Exemplai v. .

Imitação de Chrifto, i Forma dos
ú US-CI05.47.

Imfediméntoà . Quacs fcjaó os da
Oraç-iôí* 69 Cl.

Ijfnperfeyfees^ Aié deftas fizeraô

.7^1guns Santos penitencias iz-

ras. 129. Qçiaõ Ic veramente
.ascâftiga Deosem fciisícrvos»

;^-2l4. êC fcq. .

ímpios, yid. Peccadorei,

Ineertefa da morte, Fid, Morte,.

Da graça de Dcos»^/W'. Graça,

Dl lajvação A^;W. Salvação,

Jnconftattcia, Pondera- íe a du pri-

, nieyro homem. 157. c. i. A
das couhs do Mundo, 7.6%*

IncorrMpçaa, Cem efta colluma
Deos honrar os cadáveres de
Teus ícrvor 470.

Infâmia hc o pcccadc- 1 82.

Mento, Antes queria cahir nellc

Santo Anfelmo, do q no pec-

128.C.1. Faz guerra a

pecialmfnt€ contra o benefi-

cio da Encarnação. 107.C.2.E
tambcm doSantiíriíDo Sacia-

mcntr. 108. r,2. EdaM^rte,
& Payxá ) de Ghriíio. 1 10.

InjurU: He grande a do pi í-cador

para com Dcos , quando lhe

prefere a crraiur9.95. Crefcc
qunntoapefiba qu. inju;ii,he

mais infciior. I40.0íeudc-
iagravo tem os iiomcns por
ponto de honra. 513ci. O
pcrdoallas hc aíto hcroyco.Ib.

Innocetjcia, Perfc^-^âo do homem
notftado dalnnoccncis, 154.
Quaópouco lhe durou? 155'.

C.2. Bens que com dle perde-

rão os homcn. 156.C.1.

Innocwcio XL I n vcnt i va q ue to-

mou para fe lembrar da morte*
484.C.1.

Infpiraçoes da divina graça^^ Faz
diíc rniilâs a Oraçaó mental;

cado. I25.C.I

Deoscomospeccidos^os ho- Jnftabiltdclde^ Pondera-íc a

:>.^.a.

mens. 155. c. i. Su^,s penas

quaó grandes fejiô? i6i, E
quaõ juílas ? Ibid- Diíleraó al-

guns que não craõ eternas.

507- Cl. Buíca-nsobomenri

por fua livre vontade. 28. I^id.

Coiídemnados.

Infidelidade, A dascouías munda-
nas ic pondér?. 164.0.2.

Infiéis- Pondera-fe lua ignorância

509.&i^q.
Ingratidão. Qiiaô fcya, & abomi-

nável? 100.C.2. &:io2,r. I.

-- Erpeci^lmêcc paraconi Deos.

10 1. Sua fealdade ,por kr eí-

das

coufas do Mundo. 262. c-ii

Infiante. Hum fó temos de vida*

566.C.2.

Intenção reBa deve havei la ao en-

trar na Or;.çá^. xi.c.i. Fins
que ha de intentar quem ora*

22. A Oraçró purifica a inten-

ção das obrnS boas. 5. c. 2. E
àquilla impede a faha defta.

i^.c- 2. Por falta delia torna o
homem cm vaidade as creatu»

ras de que ufa. 248^

Interel[e.^[i{c2^ò'no os homens no
arncr, que ordinariamente fc

tem. 548..

Invej4



inveja, He, grande a què os de^
íiionios nos tem. ijó. c.2.

ÍHvocaçai do d i V í no :\ u X i 1 io h i (ie

haver na Ot açaõ , ÔC quando?
XI Cl,

JnfitiUdade. Pondcra-fc a das cou-
fas do Mundo. 168.C.I.

S.foaeEvangeUfta^ peiíliadia con-
tinuamcaLealcusdiícipulos a

cai^iadc> 245'.c.2

S.foad Chrjfiomo, Vifít^õ-no na

.
morte os ApoílolosS. Pedro,
&S.Paulo.45ro.c.i.

S,'/oaò Gnartno. Pcnicçnciar rara

qus: fcz por kus pcccados. 1 29
Cl.

B> JoéiÕ deDeos ^ muyto honrado
na mo te. 45-0 c.x, A caf-í, on-

de m Trcu , Jeposs de largo lé-

. po rocendia 470.C.U

f). /^oaodePaiafox,p^ra não dor-

mir na Oiaçaò tomava dilci-

pliní , 8c quando ? 26. c. i.

^ogo. Só efte tinha no íentido húi
iDoIher à hora da morte , ôc o
que lhe íucccdeu ? 402. c.2.

^(tifos de Deos, Qi.iaò inefcruta-

vti^ ( j.Õ?286.C.2.

fulfiça original
^
que coufa feja ?

i5'4 c2.
Ju[tos. Quando cahçm era algum

peccado fe alegra o demónio,
éc fccntriíltce quando fe ar-

rependem. 15^. Devem andar

com temor da lai vaçaô. 319.
• Ponder.i-fc largnméce a diffe-

., rença que tem dos pcccadores.

335. S:mpre foraô perfc-

guidos. 35'o. Os feus procc-'

diraentos reprchcndçmos do

dai cotifas notáveis. t^l
impiò. 35'!, c^tr A fua morte
nâohc morte. 394 c. 2.Q^i:iõ

prcciok feja ? 440. & leq.

Cuílalhcs cara , òc porque?

442. c.i. Muyto mais cuílou a

Deos , & de que modo ^ 443.
Mas com tudo lhe fihio de
graça. 444. c.2. Suamorte hc

principio das felicidades ttcr-

v\u 446. Neila íe alegrão.

447.c.2.iixemplosao intento.

He chea de honra incílimavel,

aíTim dada por Deoc, como pe-

los mefmos homcnr. 449. &

L
Lagrymas, Com clbs fe cobre à

- Raidade do peccido. 90. c. 2.'

As dos peccadores í\ó o vinho

dos Anjos. 126. ç. 2.

Largurít. A do peccado qual k] f

194. Scfeq.^

Ley. Os preceytos da Divina ,f?ió

conformes à rafió. 143- Os
das Icys, 6c eílnu tos particu-

lares, nem femprc laõ c( nfor-

mcsuclla. 143. Cl, Não fó

hum , mastoíiosos preceytos

da Divina rfi ndcm os pccca-

dores. 1P4. Julgo tiles que

baila gurdar rdguns daquclíe-r.

31 3. c. 2. Devemos t-gradecer

a Deos o darnos o con hcci«

mcnro deli a. 144.
Lihrdàde.FiÀ,^ Fun^ide, - -

LiçdÕ eJpiritnM . Dt que m odo ' he

tiucuofa? if.' c. 2. Sc baila

li iiij pot



504 Index
vox qualquer livro? 15'. C,2. agrada he. não oflfcridcrvos a

• Como fc fuprecfta liçaó nos
que nã > falcTí ler ? IbiJ.

LmitaçuÕ. Pondera- fe a das cou-
^' ias úo M 11 ndo. 2 5 8 . c, x, f7jíí/.

. Mftndo, Bens, do Mniido.

Livro díi ziidíi, Q ícr devoto de

. MARIA Santifíima , hc final

de cftar nclie efcritcc ixg.

c. 2.

Longanimidade. Forma dos íeus

Loucura hc o peccado. 158.01.
6c mais largamenie na i/J^ôC

"

ílq.

Louvor de Deos. Vaiios aftos com
que fc exercita.52.

Lúcifer. Dcfcreví-fe a fua ruina.

] 49 . & ' e ] . t^id. DemQnÍ9s,

Ludofvico GoarediSi\cç.xáoit^ mor»
vc qucymado por Magico.

465.C.1.

M
Aía^ko, Pelo fcr morre queyma»

do hum Sacerdote Francez.

465. c.i.

Malícia Toda inclue o peccadr.

^iSj, Só a clle compete eíle

nome propriamente. 188. c.i.

Jníinita cm certo modo bc a

dopíxcado, 188.C 2.

Mandamentos nd. Ley^,

^anjídao. Motivos paracfta vir-

tud . 141. c. 2.

MARIA S^jitijfma. S\i^ Í€V(y

leu laniiíTimo Filho 12^. c. 2,;

Exercitou a Oraç-^ó mental.'

19.C.1. A pontíí»ft vários aélos

de amor dcfta Senhora. 58. &
kq. Qtianto aborreceu o pcc<í

cado ,
citando ainda ncftí Mu-

do. ii8.6creq. HedcFé.que
não tevt receado vcni;l. 119.

E verdade pr'xima a deíàínr*

It, que náocontrahio o origi-

ml. ii9.c.i.&295r Aniesef-

colhéra o não fer Máy de

Dco8,do que incorrer no pec-

cado original , & de que mo-
do ? 1 19. As ( ft.nfas de De 05

o faó também dtfta Senhora.^

120. & fcq. Teve dclcjo de

Cíucificarfe com Chrifto. &
para que ? 120. c.2. Quanto
zelou a honra de fcu Filho.

120. Todos os baieíiciosnos

vem por fua maõ. 12 1. Ser

devoto dcfta Senhora he finai

de predcílinaçaó. 125.0.2.
M;rcceu-nos de congiuo tu-

do o que Chrillo nos meicccu

de condigno. 112, c.2.Só ella

não dcíamparou aChnftoern

fua Payxaõ. 16j» c.i. O fcr

prtf rvada do pcccado origi-

nal he grande confolaçaõ para

os hoHK ns. 295. Gomo ceie*

brava a memoria da Adoração

dosM-gns. 455. c.2. Vifitaa

Sãta Oportuna à hoi a da mor-

t' . 450. c. 1. A efta Senhoraa

d' vemos pedi' b n 45'2.

çaó fj ale aiça por meyo da O- . S, Maria Ogniacenfe aicgra-fe à

raçãc j. c. i. A que mais lhe hoia du Uionc. 448. c 1.



âai coiifm

Jp,MmanA de Bfcohar . Po i h um a

leve talta a n andou Dcos caf-

lignr pelos dcmonio' . a 14. c 2.

Jidartjfres, Muytos mil vituaó a

Siinu TcrcCa de Jtíui) àhora
dn niofte.450. (-•!.'

Máximas. Ac ont/ó-fc alguns dos

irundanos.512. & fcq.

Mtdkos, Os feus tn; ndou matar

\\\x:x Rainha de Ff^inça,& por-

que? 457.0.2.
AieditaçaÕ que couía feja ? 22.

Cl. Ncllafe não devem tocar

os pontos de pdílagcm» 24.

c.i. Quando cfqucce a que le-

vamos para a O. açaõ,qu£ ft ha

de fazer. 24. cx. Sc fe ha de

varisrníua niateria quindo na

alma fe mudaõ os elbdos?

35. C.2. A da morte f z (fta

M»ais fuave. ^%f.Vid. Morte.

J^emori^. Com o 1' exercita tila

poi' nL j . n.i Oraçaô ? 14, c» i.

• & 22 t r2. Não Tc diílit guc do
, cntcndnnento. 279*. c.X. P^id^

Entendimento^

M^^oria da merte^ P^id. Morte,

Mentirajyúk raó a Igu ns (c v 1 ici-

u cm cei tos cafos, "^07. c. i.

Merecimentos de Chrifto, C romo fe

:<DÍi"íeccm ao Eterna Pa y ?

48- Deve oftrecc kso pecca-
dor pi:l3 honra «tirou a D: os.

.86.

Minas cje grande alturíino P*oto-

sí. 4^i..c.i.'

Miferkt s da vida hnmanO'. Po nde •

r.ió-ÍC cíias coníiJcradas cm
geral. 225'. Sc íeq, Saó corn-

ai uas a todos os.homcns.125'».

\L par iflo motÚYQí 0arta a puii-

cncia. 226. c»2. Saó muyWs
para cada homen^. 227. L-u-

raó toda avidí. 229. S. ó if-

.
^ ft yr,o3 do peceado do primty-

iifio homem. 230. E támbcm
dos a6^uats> próprios de ca-

da hum. 251-0.2. Edfe Proví-

dfncia Divina , & cem qíinj?

252. ôc leq. O íercm por pou-

co tctnpo he de allivio para o q
fis pndecc. 234. 6c íeq. Como
também o lermos ncllas por

companhcyro a Chrifto. 23;^.

Pondcra-fe a da vikfa do hc^

né por íertcncnOjCn ado de

fvada, & pcccador. 272.6c fcq.

A de ineorrcrmos todos. o pççs^

cado originííl. 285*. & fcq. A
da ignorância do. cntcndimen*

to humano. 25^8.. ílq. A da

ineertt fa da falvaçaó. 318. A
daigrrcr^ncia de tilarmos im
gr; ça. 328. A de fe na© ama-
rem os íicmcns mutuamente
com ctridadjc ver.dadeyrail

342.& fcq- A de cftaimo? c%r^

tauos de (Unáonios. 35"4^;iSc

fcq.-& 357. & k(\ A dabrevi-

dadc da vida humana. 363.8c
feqi. As.n<DÍl'as convíjrie Dtos
em mií^ricrrdias íuas. 538*

MifiricordU. Aác DcOS he niíi-

yor que a mnlicia do diabo, 6c

que a miferkdo homerp, 157».

c.i.

A/í>^<f/?/rí.Alcarjç3-fe com a.Iem-
hrnnç-í da mortc.48j. c.i.

Mulher. Hum a na hora da mort=e

ió cuy Java no jogo,a.que ^ar^



fO$ Index
'iJÍnclinaJâ^cm vt,1?. 401- c. i.

Monge. Na hora dn morte íico-

nuccnv a hum m ilhares de de-

mo ni.f. 436^ c. I, Outro fc

-V.cntrcga ao deaionio cm vida,

n. :eom t .ato q ae eile o a.vir<íle

ames dcaacabir algúsdits,8c

o aué^lhcfucccdcu ? 402. oi.
Morikfindo. Dcíc re vc- fe hum cie-

ílts. í5'2. c.2.5C4ii.c.z.Mof-

)^ tra ^ vaidade do ; Mundo.
oí^^^fi. ÔCÍcq. Oàmorcirníl \ht

impede fazer fuás obrigações.

Mortaiha,H\x\ mandou levar por
Cfuf o n j fcu enterro S .ladino

. Sultão dí^E^ypto. 416. e. r.

Morte de Chrií^o* Vid. PajXiM de

Chrifio.

Morte he o pecG.ido. iSjT. &
f>Hc<\^ thvra aos ho^ncns d is mi-
•Ait^#t§

, q\X: pki< cem ni vida.

Hi xjyr-í'. i . Por cila caufi a não
tcm'ia o Cnfdcal Rcginaldo
Polo. a3f. c.i. Aífcaos , 6c

• ftutos geracs ,
que te d;v&rn

tÍ4'âr da fu^ confideraçá ^378.
^''Hc pena juíia do peccdd(

.

-Í379. '^fcq.Gravc.j & rigoro-

'íç.38x ct.íLcmcdio.com que

i"e mitiga tfli pcmi. 386. O
<ntcrnio hc fer homem, que fcr

<morf.nK 391. 6c kq. Oincor-
T^^ella he rc gra,que não admute
exccyçaõ 393. c.x. A dos

JuílííS náo hc moitc. 394 c,

-« . G om cl la tr Çi õ as d ; ffc = en-

Çiifi dos c(l jdo? 395". Mas não

a que ha entre bons , Sc mãos.

396 .c X. Não iabe o homem o

llu qu-ndo. gpp Quem a n3í
cerne, tem muis funjiíHoen-.

capara a temer. 400.0.1.1^
conveniente a lua mccrteí?V
400.C.2.ÔC487.C.1. Nahor.1
ílcila>heteiJtaçáocípcrarmjis

tíms de vidr,. 413. Cl. Hcin-
Certa tábcm quanto ao lugar.
405:. li cm quanto ao modo.
(406^ ca. Em todo o lugar fc

dcvccfperar. 406. cuQuaõ
r: pouco hc necellario pr^ra mor»
rer? 406.C.2. Deve-íc pedir
a Díos boa morte. 408. He
tcrHvel por íer única. 410. &
leq.M ílra-fe por alguas com*
paraçõts. 412. ôcfeq. Como
íe póde moi rer muytas vezcs.^

413. c.x. Sua tcrribilidade,

por nos aparcur dos bens do
Mundo. 41^. Sua lembrança
defptgfl o coração das coulas
terrenas. 417^ c. i. Quanto
cuíh o fep..rar dos amigos , 6c

p^í entes nnqucHa hora ? 418,
C.2. E a alma do corpo ? 421.
xM.He bom mortificar

, para

qucnoí» não cuílc cita fepara-

ç te. 423 . He- jornada forçofa.

426 SoJítaníi.426.(.2.!rrcvo»

carel. 427X. I . Merecida. 428.
Q*i. Pcrigl 1.429. c. %. Con-
pjra-fea noytc tícura, ÔC tc-

ncbrofa. 450. c. i. Nella nos
acometem os. laitcadores

,
qutí

faô os demónios 430. c. z,

Nella temem grandemente os-

Santos. 437. c.i. A dos Juf-

tos heprcciofa. 440. c. i. Q
inefmo hc icr prcciofa , que

rara.



das coufas
rafai /^\r:- c i . Cuftsl ht ^ cuiáí

£^ porque ? 441. o r. Mas
muyto mais a Dcos. 44^. c.2.

£ com tudo lhes fahe muy ba-

rat:?. 444. c. í Hcí, priMcifVò

das fciicidadts eternas para os

Juílos.ôc Santos. 446. Nclla

Ic alfgrsó cltcf. 447. Excm-
pios de alí^uns. Ibid. He gran-

demente honrada por Deos.

449. c .1. E pelos honíéis.

45-0.02. A dospcccadores não

lo hc rnà, mas pcíTims,4f5»,

& feq.Osmefmos pcccadorcs

laódcllaacáuísi- 456.C.1.HC
contra íua vontade. 457. c.i.

He principio das mifcrjas eter-

nas. 4f9. Ntlla os mefoqios

goílos do Mudo fe tornâoem
penai. 46c. c.2. A dos ímpios

muy tas vezes fuccedccomfim
dtíeftradc. 461. c. 2. Delia

ninguém faz ca fc^ 464. c. i,

He juntí^mcnie morte, & in-

ferno. 45'g. c. 2. Com a morte
acabaó os prazeres do Mundo.
45'9. c. I. Aié nella introda-
fio o Mundo vaidades. 475.
Sua memoria prcferva a al-

ma dos peccado5. 479. c..2. He
meyo para alcsnçar as virtu-
dcs.4Si.c.i. Ftiz a mcfma mor-
te mais dtl.fibmbrada. 483**

He rcmídio para vencer as

tcntnç6cs,rrpecialmente as da
ambiçã .48 \ E final da noib
falvflÇíió. 486.C. 2. A mcdita-

ç:íô delia he a prímeyra defi-

nição da Filoroíis.485. ca.
Como le cxciuva a cila o IV

pa Innccendo.lX? 484..C. i.

< Muiic trágica de Af)JiOitico

- Empcrador do Oriente 265'.

Ct2. Fcfíimade 1 úa molhtr ió

~ f com oftntidonojogo, » q^tia

inclinada cm vida/ 401. c; i,

Dtft ílrada dehum Reiigioíb
por avarento. 462. C 2. E de
hu Sacerdote

, qutíymadopor
Magico. 465. c.i.HumaRai-

/toha de França a mandou dar
aos fcus Médicos, & porque?
45-7.0.2.^

Àiêrtificaçao. Seu exercício f?cL-

lita o da Oraçaô. 4. c.2. De-
' vc*feacompanhar rúaa outra.

II. c. I. & 69. c.2. A falta de
moitiiicaçnó hc imi^edimcn-
ru para a Oraçaõ.rg. c.2éôc
22;c. I. Seu exercicio? modira
a pena de fer a morreu nica , 6c
como?4i5.c. 2,Eadafcpa-
raçaõ do corpo, & alma- 425.

Âíhlíiflicidadt. Pondera- fe a das-

coulas df> Mundo.<26é. c,:,2.

Por ferem muy tas embarajaõ
olfu logro Jbid.

Mmeianos não temem â hora da
niortc, Sc porque? 437, c.2.
nd^Peccadores» Mundo»

Mundo. Pender?.ic:<Ujavaid?^der
240. & fcq. Os fcus goílos
não faõ verdadeyrof. 95, c. i;;

Todos ftus males íaõ e^^t:ytos

do^pcccado. 171. í;cus bens
naõíó vãos, mas vsniíljmos.

241. Moftn--fe fua fequ( nhcz
258. c-24 Sua Viklà 259. c-
2. Brcvidadr* 260.C.1 Infta»

biiidadc. 262. d»J, Falfifica-



jog hdex
Çívó 1^5." Cl. InfiJcliJade.

264. C.l.MulcÍplÍC4LÍíÍ!fc.i6(í.

C2.E inutili.i;;dc. 168. Cl.
^ ,l\j Jo o q u i h .1 nc 1

1

c igjío ra o
;. ,

hoiíjetiT.MayS.*. 5C',ícq,. ;Hp^n.
taó-fc algUHí) tk feus errados

• /^iftímes. 512. Suas cjlami-
da Jcs cem a raiz na falta de ca*

? ndad. . 344.. c.,1. Pcrfeguc os

. VirtuolLs. jyq. ^ E. porque o
ij/pcrmitte Dwos? ^fi. c.x.He
V jaíço de Ilócs. 55'7. c. 2. Egy-

pto cuberto de íavandija?.

55'8.c.u Cuiivcyro entre ini-

migos. 358. C.I.. Compara fe

a hum gfaudcianque.Jçi c.2.

D js lcu3 perigos efcapa quem
osconfidcii!. 460. c.i. Aténa

>^|Tíortc íntroJulia Vaidades.

í^475rvFiU(os que íc devem ti.

55 lar di çóíidcrr.ç íí> de (w^% vm-

•r. cíades. 114 yid, Bçns d$ Mun*
x4^' MiJerias.P^atdíide

,

MíiJtc4..Qo\-x^ tila rccreaõ os Ani

.«JQ-3^^ n Samos ,'& ferves de

ô;Oc0s na morte- 449 c,l. Al-
guns Smtos caníár;óm mor-
rc.447.c.2. 'V.

MjP^crtGsdaFe, A Oraç ó mental

dá urandeluz pa^aíuaintclli•

v gtndiiíâ Cl.

Ninive,. Na fua cxpugn.içaô por
Acbaces, tirou \m f)!d^dod;is

cinzas do pabcio quauijí^dc
díMurojÇcpr.t .479.C.1.

Mbirefadejan^Ht, Pundcra-fefua
vjidulf. zbí8. c.i,

NêHte. He muy accómodada para

. a praçac. i6.c. i. ^' cem pef.

Ludfii ílí compara a morte.450.
v'Neila nos acometem os i<if-

leadores do inferno. 4}o. c» 2»

o

N
Nefci^ Jt vc fizcrle o que quiser

ler íabio,6c àiO, que modo? 509,
c.i.

ISleve H 'uve qu-m diíle que não

era alva. 507. c.l.

ObrAs, As boas perdcm-íc pelo

peccadc i íf Haó de Tr con-
forme a nclí Fé 8}. c. i.Pchs

hoà% fe evitaõ os pf ceados vc-

itnac& up Confolaõ a ílma
í

' na inctrtefí da rdv ç r. 52^.
' c . 1 . Ao Ílu cx . i c »c 1o ii 11 . gu i a

a incei tcfa de tílarm sf m gra-

ça de Deos. 5 3 7 . c I . O .: xcr-

. cita lias hc li.eyo para viver

niuytc. '^^(^•j. Quanto impor-

ta o fazer muytis? 403. c.i.

Vifaõ notável ao inieíUo.Jbic^

Asdcmifericordianãoíecxcr-
citaõ no Mundo por filc^ de
caridade,que nrlle rcyn- . 34^*

. ôc feq-Moftra-fedecada huma
em particular. Ibid. Com as

más contradiz o pcccador a íua

Fé. 82c,2.
Occafiao do peccaUo, V, Tecendo,

Ódio. He grande o que Deos teni^

aopeccado. 1 12. Eoq a Vir-

gem Senhora nolla lhe temj

118,



áas confai
viiS.'?. I .- Os Anjos , & S.into5;

12^. 6< feq. Excefiòs que
• tiles fizcrr^ô etn ódio do mel-

mo pcccaJoi lin^. CJiianto o

aborrcGCLi SenecaícndoG5:n-

..tic. 1x8. Cl. Devemos pro-

' curar rcUo ao pcccado a exem-'

pio do que Dcos Jhe tem.

III. Sc 114. c.t. E a Virgem
Senhora nofll^. x i^. & íeqJ E
os Anjos, ôr Santos. 126.6c

feq. No de Dèos incorre a al-

ma no meímo inftantc que

pcccs. 1

1

4.C. I . O dcftc Senhor
' .. contra as creaturas^be a raíâ6

de todos os mais de pei,>ai

- 1

1

4. c. 2, Ponderai- fe quaô hor-

rend.iCGuiafeja? 115. & feq.

Vtd,?eccado^

Offcnfa he tá wio ftwíyòr \ k\mmo i

pclioa quea commítte hc mais

inferior. 140. Toda a que le

{n a Deos, Ic fa?. á Virgin. Sc»

nhnra nofia. 120. V. Peccada,

OferidmetJta parte dn Oiaçaõ
mental , como íe faz ? 62x«2.

• Forma do que ie deve fazer

á&s merecimentos de Chrifto
ao Etcrnu Pay. 48,

Olhês^ Pondo- os no Cco os An»
« jrs. c6r>(olaó Tâ huma' ferVa dc^

Deos íi ífi idà 255 .Ci2

»

S, OpertMm, Viíitíi-a na morte
MAKIA f\ntiflim?^45o. c.i.

Oppo/içao^ Arde Deos com o pcc-
cado quaogrande leja? 112.
& ícq. Ea do meímo peccado^
com a gr ç^v .^522. C.2.

P^a^aõ' mental que coufa fe'p?2^

c.i. 5uadiíícrcn£adà^ vocal.

nàaveii. §09
Ibid. Reformn efi^razmcnte a

vida, 6c arranca os vicio*^. 2.

, 6í fiq. Dà luzpiíia int^ Uigen-

. cia dijs rpyfttriós da Fc.>3.t:.

I. Eníina aciâfóernir.as inipi-

raçócs da graça bivin^* 3.

Purifica a intenção das boas

obras, 3.;C.2. Dç^fpcgaocqra-
" ção-dasçoufastranzitoriaf. Ib*

£ Fortalece nas tribul3ij%es.^ 4.

,

.j c- 1»& 6i c.X. Àmedienra os

demoniòSt 4. c.i. Deftcrraas

triftcfas do coração. 4. c. 2-

. Fa^cilita o cxcrcicia da morti-

' ficaçáo. Ibidj Geia pazde^cõr
. ícicneií.lbld»Alcança de Dcos
grandes favores. 5« c. i.Une
CS próximos tnireíi.lbid.Nel-

ia íealcanÇi a dcvoçií&.da Vir-

gemJbixii Ebgios qti.c as San-
^ tos Ihdfezxáii» j.Sc feq.Quçn^

a tem ttm confígo a mifencor-

dia Divina. 5. c. 2. A qucn>

Dcos quer falvar ^ coiicedc o
orar* 6^ c. i. CKegB-rioí-para

Deos. 6. & fcq.|En(ranta a»

inkrnacs fcrpeiií csí*f í ii* icV, .1 •

Aondea ha,morsóasm8Ís vir«

ludes. 9.C, I. Coi^ieflaíe acjw

ba felizmente a caírey íia:de^ft»

: vidí». 9. c;vX.; 'He docnc/pecial

de Dco5. - lOiOÍ. Porque:,..fce

frequentada de pooGos? Ibid.

Nos que a frcqucmaó ie nãO'

lograô às vezes fcus fiutos ^ 6c

porque? iii*x.ci?w Deve, acom-
panharíe irem atraortiácsçáo.-

1 bi d. Qóanto tê fív d e d 1 ft rahi

-

da, tanto não temdeO'^aça6.-
- JI.Ç.2; Qual fcja a ordinais a,



'. & qual a adquiri(ía^"lb'd;^ A Oraçaa pictiUtma, VtÀ, ^aetãH'

cxcraordin:>íía dequciortc íe

pó Ic prften Jer?3 ti. ,e« i 6c

i;5.c. I. Sjus imp iiimemos
qtwcs k]\h ? I }*c. X. Òi6^. c.

I. Dos varíQS modos que ha

'dcll.í,qu3l feji o próprio dos

principiantes? i4c.i.Q^iaes
,.c1 íej laas píirtes v de qucxonfta?
.V 14,'?; I. d^talo tcoipo mais

próprio pííTPa arar ?^ 16. x.? i.

Qriil o lugar? i6.:.2. Qíjc
•5: poliu ra deve n Ihi ter o corpof
MÍ17V c^ 2^ Como póJGrhaier
•òG^àçãòjnâo paflahdo da pfc-

Zr^pàraÇâo próxima pkra clli;i*2 1.

- c i.UoiTio iecxerciíáo ntlla as

^trcs potencias da alma ? 1%, &
riífeqi^^As'|iicíibs rudes como po-
-xídéraô tomp eftcj? diftítmes^íe-

radocàntos? xj dZ' Wum mo-
ço, que acompanhava a S mto

í^lgnacio de L^yola, a teve f.ni

ofebercomo. 19. c. 2. Náo fc

SThiôcd^ctocáirjòs pontos de paf-

uhgtm\ Í4.^p.5i.:Fr«tos geracs

- íquc ifclla lèn|:?Q Jcm tirar. ^9.
Acabada, quí? f; dcvc: fazer ?

' ((4. c.t Q^jc tempo fe ha de
éigaájir ndlv? 6í>*g.x. Qticm a

í^-nito pódoiíci^vqcicftiihe ha de
Síííconíeihàr ^ 70.C. i • A Q^iem
^compete o cndiiillir? 7X.C.2

Oração vocal cm que diíFere á%
m.ncai ? i.c. i. Náo fe deve
dcyxiar , ainda que a meneai fc-

ja naais proveycoia.*- jo.- c. i.'

0'Hro tirou hum foldado na ex-
. p-ugnaçaòdcNmivc por Ar-
}.. l^accs, de entre a5| cinzas do pâ-
^"l4ÇÍ047^íC.I^ ,.

.

p
/éf^/íVci/^.Apontaõ-fc alguns mc^
.' yospara a ter nos trabalhos.
* i^f & f:q. Timbcm. fc alcan-

ça com a memoria da morte.
48^ c.i

.

Padecer ptr Chrffio, Apont lõ fc

vários acfcos dcLdcfcjade o fa-'
•

7<cr.5rf. G.L,í .1.

Padre efpiritHat. Vlà, Direãwl
Parentes, Quanto cufta o dcípc-

g<r delícs na morte ? 418.C.V-
Com o fcntido nelles morre
hú Ad^/ogido fem fe confcf-
far. 420. c. I r Dcvc-fc moderar
o fíffecto d. fordenado parax;5
cl le?. 421.0,1. v"

P^ífatçmfos.. Q^iem os bufcp, faz a

fua vidi veloz, 6c arrcbatadíf

3^9.0.1.

o SinacsdeaOraç.iõ íerbo./^. -^-^í-tíum fc perde por amor dcf-

3^SwTvcm-lhe de impedimcn-
-itoos pcccados veniics.ziic.

..iEmendaos erros do cntcji-

-idimento. iSi.c i. O exerci-

ci o d a vcrdadcyra , hc final de
cílarjnosemgiaça. 339 c. x.

ordenado que teve.aos filhos.

Payxaõde Chnfio, Ponderaí.fetm
geral a tenibilidadc de fuas

penv. v66 & leq. A confidc^

rac^ãoJelUihe mcyopara vê-

ccr



dãícmftíi
• i iír is tcmâçoe?^ i m. c. i, A-

pomnõ fc v*í»i iosai^lòi; dé com-
payx.io das píilâs dtftè SS- "

nhor.56. ' ' ^

/'^^ interior que cOtila fija? -29.
"

c.x. Gcra-á cmnòs á <5i áÇaõ •

mental.4;c.'X, - * ! ^ ^
*

5, Pedro de AlcAntara. Á íua péni- ^

cencia lhe mereceu gfâdeglo-
- ria.445.0.1; '-}

Feccadú* A Oraçaõ ftírga òs^ da

vida paflada 3. c. i . Hè inípe-.

dimfnto para a mcfma Ora-
- ç^c.69.c.i.Fruttosgeraesque

Ic devem tirar de fua conílde-

riçáo. 80. He em cerco mo-
do cfFcníá infinita de Dêjs.
83. r^nta hefiia graveía,quan-
tas fáò ias rafócs que Dtos tem
para fer amado. 85. êc fcq. Sua
gravcfa por fe coriimettèr di-

'- ante de l^cQs cm qatór<>ti^e- ^

>: muiiHar 87l'&;¥q;$5 ^,te •

, offcndida. 89. Ê cm qò^íkíto

:
Jui2.-89*£clcq. por íercon»
tra Deos imquíintí^npflíí^ié-

feyton *ói,fG;>.Gtífi(ra:o:be-

ncfrcia d.l Encarmçáo.' ixy],

& ícq. Dr- SantiíFimo Satra-

mento.io8c.i.EdaMG>rre,8c
Payxiô de Chrifto, lio. ^
contrj^arafaõ natural; 145. &
ícq. Pc^lo dortjflrníUytoodc- •

monio; 131. Pela vilcfa da
pcílbaque o conimetcc. 156.
& fcq. P or fazer dos Anjos de-

moniof. iji. Po! exemplo do
' pcccado de Aió, 153. &
' fcq. Por hum íó corrompçr

todo o Mundc \^^. Pc laS pe-

nas dò 1 nfcrno," te- Pu r g;» ioi ic.

160. & fcq^^Ptlostoimcnios

da P.vyxaò de Chrifto Senhor
noílb. 166. & ícq. Dl CS, & o
pc condo faòosc^xtrcmòs^mrâs

> òppoftos. 111. & 113. No
irie ímo inftan te cm q ulê# cõ -

mette,ficàa álmaémiDdib de
DeCF. 1Í4. c. I. He horrenda

coufâGCommctullc. iijr.c.i.

Por elle-fe perdem «§ boas o-

bra?. 1 ifi Eíírafiba fe a faci-

lidade com que fe cõmctítm.
116. c. 2. Deve-íe aborrecer

pelo ódio que Dcos lhe tem,
112. E pelo que lhe tem a

Virgem Senhora noflíj. 118.

6c fcq. E os Anjos .^Santos.
1 26. E pc 1o m u y to q u e o de-.

fcja o demónio. i;^l. & foq»

He offcnfa não i& át^ .Dccs,

i iiyàs t^ NÀtgcvà Saniíííkia.
''^ %lbJert,iS^nwAní^lfub sntcs

queria çahir no Inferno V* que
riopeccído. 128. c.i. Dcve^
íe fugir -das tfuas ioccaíi^cs.'

' ^ií;i8.c;*Xif: Sá» aímas que ÍH^:

férijíp toma contra Deo.% 152.
CÍ2 ;^O do s vil tuofos procu ra

- -múyto o demónio. 154^ Faz
"aalma mais vtl que o mefmo
liada. 159. Hum lo corrom-
pia o Mundo todo.' 157;. Os
homens o não conhcCeiti, por-
que naõ conhecem a Dcos»
158. Só Dcos podcfarisfÂíer

porelle. 168. He a origem de

t hícs os u a)es do mundo. 17 1.

He igiior;iiH:i«i> ibid*^ tyòu-

cura,'



_ ,cuia. i7j. ^'^íYJ^' ^7^'
.

.

:

' ]^à (àç. . ry 6,,,, Dplifv j.rp.
, * 7 7.

...>PA>.bfifí^ i ^íjSv, Pcíttkiicia

i79.Gucrrn. iSo. Fonxc,, ôc

i
^;^íki íii(J .de. 18 1;. Inftmiri.

.iSi.ínfirmiíladc. 184.. Mor-
o/:te^;i8f., He, ro4(^ o ijial.

Etn Cí rcp iTiQ^^ íi- fofinico

^j, n>a(» .j88^. g. 2. Sua largura

•.-:íí)cfe.í jçí7< N.àp fe tonlp^ls(i5ece
'.

iJi<^nQf àu graçv 5 Ji:.'?.^^Évíta-

l v fe GQrá a coníiJ;crHÇaõ de t|ue

.- nos vè o demónio, ^yó.c-z.

^ :E ,com! a \cmbranç i da mor tc«

.^ 479»Só feemtndaÒ ,arrancan-

.- df:-re4ip'raiz. 465 ci- He a

CruzdeChriftc.ij)}..

jP^ccado priginal. Pondera-fe a

^? Ai\ íc^ia ue p conti ahjreí^ to-

3íj,RlASjnhor^N..X95'. % que

V- ;ofi)yí» hc verdade prpxínia a

.i^ 9 ^ . y )íá x ca ki p nos gr aM<íS.

fi ;tioí c<«T. Esfriaó o ámc^^fi de

Dfeos- ainca. E iinpe4€rn

c o jcrato fani il i^r com cftc 3^-

,í nhor na Oraçac. Xil. c r.

^O Servem de: Hnpcdiíiiçnio.aos

vio cfllyt' sdfigrsçr. aiz. (i. 2-.

.2 AhgiTió os deironfos. Ibid.

•j:) Gan:ig:-os Dcos ligoroianten-

ab ntit:-, 6c naouiia Vida.aíJ.

. »i
- kqv Ce mfair va- íç com al-

?;t&U4is JCRÍofi.ibid.Hcdc Fé qu

J^fccAdor

i-í

Index
aVirgcittSenhoranoaa oui«
ícommettfi.u.iii^.c.ii'

não tem a Dcos por
Dios. 81. Com as obras con-
tradiz a íuaíe,. Sí.e.i. Procu-
Tíííi-ara Deosaíionrá. %$.c^
%. BíZ a Deç^ çeilemunhá da
feupeccido. ,87.ç>.z. E tam-
bém Juiz. 90 injuria a Deos;
picfcrindolhea crcatura quã-
dopccca. 96. Explici-íepra-

gi: ti€aí»eníe eíjta preferenciaJb^
.'jcdPfstájaQ Miíndo melhor que
^ ^Y>jy>% lox. Psga os findes

de mayor amor com oda ma-
yor inimifade. i07.c.x. Da
armas ao demónio cótra Dcos.
iji. C.X. Como íeu pcccado
ai gra o demónio, 6c com a

penitencia o cntriílecc. 155.
Acende o fogo do Inferno.

i62.Tras contmua guerra CÕ-;

«^ííti:^P<3pSv§C: o prcxmio. 1 80.

: 6^ íÇi. He cadáver. 186. ôc

4^9.c. 1. Náo fó oífcnde h uiUi

-, mas todos ps prece ytos. 194.^

. ií^ãapccca mais
,
porqlíe mais

. ííiâorvivç; 195'.. Sempre |raf

: çk \s\ú .cm pcyo r. 19 7- c .2

.

He ignorante. 511. èc frcq.'

Eftima em prucoas coafascf-

pirituaes. 31 i.c.2. Mcílra-fc

, , largamente íi dtíÍLíçnça ^ tem
do juftr. 555.Seuyprocèdí-:

mentos íaó rtprehendidos pe-

los ái> Jufto. 5f I. c. I. Sua
morte bcpcíTima. 4ff.6cfeq.
Elle melmo hcdcH;» acaufa.

456^ c. I. Sua morte muytas

VC2CS he deícílrada' 46u
Niii"-



das coufas notavm^
.

Ninguém delia faz caio. 464. doM^nflo? 3oS.'c^^?

c. i.Nàó a recebe com reíigna-

VI

çaó. 4f7. Cl. Não devemos
dercfperar de íua Glvaçaô»

474. c.X. y^id' Morte. Peccado,

fenAs de Chriflo^ Vtd. Pajxao de

;> Chriflo,

Do Inferna, ^td. inferno.

Do PurgatorieVtd.Pí^rgtiUrio.

Do Peccado nd, Peccado,

fenitenciít. Fizeraõ-na excremofí

alguns Santos pelos pcccados

paliados. 129. c. !• E ainda

por peceados leves. 1:59. cz.

He meyo para evitar os pecea-

dos veniaes. 219. A de S. Pc»

dro de Alcançara lhe mereceu
grande glori-». 44^. c. i •

Ptnfífmemos de i?lasfemiíh f^id,

BLísfemia . Vid, DiflracçÕesi

Pe^aenhez., Pondera-fc adascoui
ias d© Mundo.258. c.i.

f^rdao das injurias^ f^id» fnjurUt

Perfey^aÕ cm que confiíle ? 70.

Cl,
Perfeytos.f^id.P^irtmfos,

íerfumesVid. Cheyros.

Perfcveran^A, Apontaó-íe vai^os

meyos para a alcançar. '7^! c.

2. teriior de a perder he pro-

v.ycoloàalma. gip.c. 2. Dc-
ve-fc pedir a Dcos. com gran-
deinfl:ancií^.44i.c.i.

PeftiUnciu he o peccado. 179.
& icq.

Petição , parte daOraçaó mental,

de que ha de conftarf 6J.Can-
. diçó: s para fcr efficaz , & im-

petratori?. 64. c.i.

JPUtâo» Gomo piniou os fabios

1. Parte*

Pobrejít he o peccado. 178. &
feq. Porqu brar o vocodelh
morre deícílradamentc hum
Religiolo46..c.i.

Potencias da Alma. Vid. Almal
Potosí. Suas minas de grande al-

tura. 452. c*i.

PMM.Quântid de delia tira hum
foldado de enrre as cinzisdo

palácio real de Ninive, quan-

do fe nhrazou. 469- Applica-fe

a fencidoerpirituaf. Ibid.

Preceytos. P^id. Igreja. Ley.

Predeftinados, So Deos ("abe quaes

faó. 5X1' c. i»Hc final ^e o

íer , ter dcvoçaó à Virgem Sá-

tiffima. 115.0.2.
Preparação para a Oração , como

íe faz ? 14. c^ 2. Qual feja a

remoía, íkqual a proxim^i?

if. c. T. De que actos deve có-

ftar a proxim:^? 20. c.2. Qiian-

do le não deve paíTar delia ?

21. c.2.

Prefença de Deos em que coníif-

te? óf. c. I. He atalho para

chegar agrade trato co Deos.

éy. c. 2. Q^ial Icja a Imagina-

ria? 6^. Cl Equcilalniclle-

ctual ? 65* c.2. Deve procu-

ralla o pcccador, ja que diante

de De9» commete cu a Ç^^í^*

'ç^i/'» i'/íno / -^0 ."S^js:!

Príncipes. Sua vaidade fc mo (Ira

no trato que lhes daó depois

deraorto^47I. c. 2.

Principiantes. Mjdo de Oração
que devem ter. 14. c. i. Náo
ííe metaóa diredorcs* 72. c.2.'

Kk Prijao



Prifio he o pecGâJo. ijf.
Profffnãeféi dopeccaclff^ o q,ue hcí

^propo/itos ^ náo fe .devem ' ftzcr

inuycos juntoii. 5-9, c.2j. Com
hum jg-íiílava rriuytas horas o
Irmaò Alonfo Rodrrguez da
Compinhii. a4. c.2. Sc deve
aflentallos çoníigo o que p^-

. dece deíamparos na Graçaô,

60. Cl. Quando íc fazem, def-

ça-fe.a calos particularcr. 60.
* c.i.Sua incificacia donde pro-

cede ?6i.

Próximos, Fid, Amor do proxim^j,

furefa de cm^aenciá alcança-fe

com a lembrança da morte.

485.C.2.
Purgatório, Graveía de íuas pe-

nar, lój.&feq. Exacçaócom
quelepiígíõ 164. c. i. Delle

veyoS. Pafcaíio Papa a pedir

'fÚ
. i4^êcfttfJ^^'^^^
t^eginaldo Polo Cardeaí^ temia

pouco àmone, ôc porque?

Reincidindo no peccado quaó dam«?

noíaíeja. 197.
Religíofos, Pondera-fe a deformi-

dade do ícu pcccado. 201. c.

1- He difficil a lua emenda.
205. Ocaítigo ricllcs lera ma-
yar. 204. c. i. Exemplo de
hum que foy ao Purgatório

porhumalevefalta. 2i6.c.2.
Náo amem dclordtnadamcn-
teos parente .421. c i.Morre
hum defeílradamente pelo vi-

cio da avarela. 462.0.2.

Refigna^AO, Aponraó-lé alguns a2

ótos defta virtude. fi.lMoti»

vos para a abraçar. 140. Não
a rem os peccadores na mortc^'

45-7.01.

oraçóef. Ibid.Caftigfló-íenel- Refnrreyçao, A efperança delh

leaccrbanicceospeccados ve-

niacs. 215. & fcq. Alguns ex-

emplos ao intento. Ibid. Re»
prebende- fe o pouco temor q
alguns tem de o experimema-

J(ÇJQaj2;l9.C.2.

R
Máfao, Comfeliafeconformaõos

prece,yros da Lcy Divina.

1 45.C.2.E também os da Igre-

ja CJathoUca. 144. c. I. Mas
;n€ [^1 fcm pre os d as • huma nasi

« VÍ43.C. 2. Gravçía do pcecado

-por ler contra a raíaò natural.

mitiga a pena da morte. 587.
Cl.

Riqnefas nãoíatisfazcm o corâÇjõ

humano. 514.C. i. Cuíla fc
parar delias na morte* 416Í

, Fazem perigofa a jornada da

eternidade. 45?. Saudação af-i

fcótuofa, que hum ufureyro

fez às fuás na hora da mortí*.'

4^7. Cl. Fid,BensdoMmdo^

Rifi.PoY ires vczcs o moftrou hup

Monge na hora da morte, 5C

^ porqur ?485'c.i.

Rol^erta Beliarmino. V. BelUrmin^

S. Rt^fjtdeSMARIA ànics que-

ria cegar, que vera vajáadedo
: Mumio» 250.C.1*



SAhedorÍ4. A vcrdadcyraie aldan-

ça com a IcrnbràOÇA áxmoxtt»

S4biof, Os do Muívdo paclccem

' jgnoraiicí- goj.ôcleq. A fui

fciencía conlta de erros.&ópi"

. iiíóts. 506. c. t. Como pin-

tou ia eílcs Placaô ? 508. c, 2.

. Para o íer bc bom fiizcrfe ne-

ÍCÍ0.3C9ÍC.1.

Sacerdotes, Pondera- fc aenormi.»

dade do íeu peccadn. lox.
Nelícs hc rrjais difficultola a

cmend'. 205. Seu cUligo hz

, mais t emendo. 204. e.i,

. Náo fe deve pixtender cfta

dignidade, 6c porque? loj.
c.i, Emuyto menos por nns
teaiporaes* IbiJ. Djvem fer

humildes, Ibid. Morre hum
. qucymado p.r Mngico.465.à
, I Terlhcsrefptyto hcfindde

eftar em graça de Dcos.339.
C.2.

Í5. Sacramemo. Pondera-fe cíle

niyílcrio. 108. Graveía que

,
acrefcc aopeccado por íer cõ*

. t a cíle beneficio. 109. A con-

; fidcraçaõ de que o havemos de
receber ,hc nicyo parn vencer

' as ccnc çôes. i r b. c. i E o re-

ccbclio mitiga a pena qujc p.i-

^ deccinos da incertefa da íalva-

.
Çaó 526. Afuaprcícnçaafu-
gcnra os demónios. 562. c.i.

SacrameHt9s. O ufo &cqa.nce

àascouftísmaveií. fif
/ : f *

f
: delltís hô= íírtil "de eílar a alm^
r em gíaçu3?9'^^*
Sa/adinâ, Sulcaò do Egypto man-

dou levjH' por crofeo no fcu

X enterro tiama mortalha. 41 6.

.: Til. ^ ]
•

Saiamao coma lat de íua cxpcri

•

encii nos defcobre/á vaidade

do Mundoift.
S\ Sàlvio çm que eílimaçia teve

.'
. os bens :deíic Mundo, dcjynís

que vio os do outro .^ 148*
c. I.

Salvarão. Pon -Ícra-1e a incerrera,

qucdcU-^padecemo?. 518. âc

• feq. lSí;^ÍGedo mcímohonrm
Daá:1 ou.efta ince r teia. 319.

trás creacuras. 5x0 Edi pir-

tc de Deoç. jro^ c.2. Q^iinta

,flM\cçm cauía a h um a n Im a *

5ii.6cíeq. Allivirjs quenelU
podemos ccr. 314. ôcíeq.Cap-

ita de graça aos homens. 445'í

Náo fe deve defcíperar dá do
pcccador*, 474d. Danoíla

he náo pequeno (irtal a memo-
ria da morte,486.cl.

5í:»/(J/, quanto abóf recòrsó opec-

cado? 127. c.t. Exccílbs ciue

fízcraõ ncllc particular. Ibid,

• PenitenciarscxtrAordinariiisde

álgun? pelos peccados p;iíl'i-

do^ 119. c.i. Saó caíligsdíS

neíla vida por leves fiftas.

. 214. Por rriais que o foOem
^nãoíc davaõ por juílificados,

550* Todos, padecerão pei'

rcguiçõcs* 3)0. Gjmouniaõ
a vida acbiva Com a contem*

plaiiva. 574. Cl, Na Igreja

KK ij pr i-



5i6 Index
primitiva pòr interceflaõ dos
queeftaõ prefos pela Fc,era6
perdoados os delinquentes;

43 1 . Cl, Algiis temerão muy-
lo à hora da morte, 4^7.0.1.
Á lua mo; :c he preciolii 440.
ÔC Icq. He cara, 6c cuftcfa para

clles melmcs , & porque?
442. Muytonxais ojfoy para

Deos- 443. C.2 Com tudo fa*

hc muy bTatr.444.ca. Saó
honrados nells. 449. Sclcq.

Os que cftaó no Ceo viíiiaó

^ aos que cílaoà hora da morte.
45'o.c.i./^/W. ftifios.

S^rdamp^to 'Rey.íic JMmve.- Das
csniasdoicup^Uçio tirou hu
foldado quantidade de ouro,6c

prat?.479.(:.i,

Sattsfaçab do peccadQt ^i^-j Pf^^g^i-

,, torto. Inferna.
[

\

A ^poi :Mi .xLf
èciencm A da homem no cftado

da Innocencia qual ío& ? 154,
c.x yid. Sábios,

Securas na Oração, Que deve fa-

, 2.cr éjuem as padect /* x6. cz.
Donde pifícedem ^ 26- te 27,
Qi^iando laó provas de Deus,

ôc qu.in;^o tíÍFeytos do pceca-

dof 28. c.i,

Segredos, Apofítaõ-íe aJguns da

naiurcfa ,
que atègora fe não

defcobriraõ. 500.

Semclhnn^A he C:^ura do amor.'

343. c. 1 . Só no homem parece

que falha cíle principio. 343.
Séneca iendo gentio quanto abor;

r? c u o ptccado ? 128. ci.
Sep}ihféra. Da fua fez mídida

Santft Ida , para dar tfmoia aos

pobres \ & de que modo ?

A17. C.2. Junto de huma poz a

iu» ertatuaoPapa Innocencio /

IX. & para que? 484. r. 1.

Porque honra cont cila a Igre-

. ji aos defuntos* 473. c.2.

Silencio.Com elk fe tvitaó os pec-.

cados vcniaes. 2
1
9. c. i

.

Soldado. Hum na txpunavf^aõ de

Ninive tira das cinzas do pala-

cio real quantidade de ouro, 6ç

pi'ata.4;9.c«i«

^owíí. Remédios para quando pcr^

ícguc na Oração. 25. c.z.

T
Temor de Deos» Aponta6-fe vá-

rios iiffcciíos do temor de Deos.

44.
Temor da morte, nd» Morte.

Templo helugí^ir próprio da Ora?
çaó. 16.C.2.

Tempo. O mais próprio da Ora-
ção qual fcja? 16. Porquan-
to deve cfta durar ? 69. c.2.

Tentações, Vencem-fe com a con-

fideraçac de que havemos co-

mungar. iiQ.c^i» E com a da

Morte, 6c Payxaó de ChriíloJ

1 1 1.r.i.E também coada nof-

ía morte. 480, c. i« Apontaõ-fe

outros meyos para as vencerJ

35'9. c.i. Padecem-nas mais

ordinariamente os quefeche-

gaóaDcos. 135'. c.2. & 3flí

Sc íeq. Proveytosque c^ufuôa

quem as padece. 359. c.2. O
luggerilias hc officio próprio

do



das coufiis

do demoniol 1 52. c i . Quan-
to as procura clie apeitar na

hon da mm te. 45o.c.i.

S, Terefa de JESVS, AíTillem-lhc

à hora da morte mu y los mil

Marrytes.45'o. c.i.

TcrrA. Diílcuô alguns que fe

movia, ^01. Cl. O contrario

cílà dtfínido. }oi. Cl. Sc fe

h.nbitaô pelos homens as fuás

- concavidadrs? Ibid.

Tormentos de Chnffo, Vtd. PayxAÕ

deChrtfio.

Do Ivferm. Vid. Inferno^

Do Pftrgatorio.P^td, Purgatório,

Trabalhos. Remédios para os le-

var com paciência. 2^6. &
fcq. Ncllcs nos fartakcc aO-
rsçaó. 4. c. I. & 6. c.2. O
padcccllos tem os homens er-

radamenic por miferia. 512.
c.2.Hc final de cila r em giaç?,
quem os leva com paciência.

ggç.ci.Pcrmitte-os Deos nos
Juitos, & porque? gfi. c.2.

Fazem a m^rtc luavc. 388.
^íd, A^íiferias,

Tréalaçaõ, Fid. Trabalhos^

Trifiefa, Contra cliaaproveyta a

Oraçió. 4* Cl. He grande a

do demónio com a converfaô
' do peccador. 135, V, Alegria.

V
Fmho admiitrraõ alguns na natu-,

rcfa. 5o.7.r^l,

Vaidade, Pondera-fe a das couías

,
do Mundo. 240. & fcq. Vai-

notaveis.^ 517
dade de vaidídcs qnç íc

J;?
pio-

priamtntc? 241. Adf-NJun-
do tudo compichtnde 241.
Dentro de fí icm cutravai-
dade, 6c como r 245.C 2, S-la-

maõ a defccbrccom aluz de
íua experiência. 251. Ea da
vela de hum moi ibundo. tjx.
E também a da vida de Chi il-

to. 253. E o tcíkmunho da
S.Salvio, V indo do outro a cíbe

Mundo. 248, Cl. Motivos
para a aborrecermos. 258. 6c

Icq. Pondera- fe a da nobrefa
do fanguf. 288. Ate na morte
a introdufio o Mundo. 475.

Fangloria, Remédios centra ella»

7 i . Fid. Intenção,

S. Vdalrico foy ao Purgatório
por huma leve faltr.2i6.r.r,

Feiodd^de. Pondera-lc ada vida

humana.368.
Fiçios, A Oração os arranca da

noflaalma. z. Nâofecmetí-
dâô com o tempo, íenâo ven-
cendc-fe.3i4.c.2-

Vida, Os peccadojcs a g.^ílaó to-

. da em cíT nder a Deos. rçy.

Ponderaô-fe fuás mifcrins,

225'.6cíeq, Hcbrcvc aindu
dos maycrts Monarcas. 261.

C.2.A dos Juftos rcprchcnde a

, dospcccadorcs. 351.0,1. Sua
duração he finita. '^64. Cc-
rao pôde nu© acabaríc? )6fí
Delia Dãopcfiuiniosmais.que

htrm inft.-.ntc. 366» c.2. Co-
mo pofluircmos roais? 3^7*
c.í. He veloz, ôc arrcbatzdi.

368. Cl. CoaiO pôde fcr con-

ftaa-



^8 Index
ílinic, &fofl'gH*a^ 369.C.1.

He íogtjytáa riiuJanÇis. Ibid.

Como poJcrà llr i'TnnQ\rc'.*'

370. Cl. HçcaJiici, &def(.-
hÀ^d, 371. c.K. Como fe e-

m r.iia eltacondiç õ dn iioflii

viJ:í ^ 371. c. 2. Náoccaifc-
guraníui duração. 7^6^» c.x.

Com,) fc [ó Ic afigurar ?

36íJ. c.i.H:carnil,&i.n(ual.

371. CéX. Como pó ic não o
íIt? 373.C X. OHomemt m
trcs víJis, & quacs ícjaó ?

37^'. C:)mnajunc3rà5 alguns

S''''í^^>sa nótiva com a eonccm-
rl:iriva. 374. ci.N.llareTjáo

• deve Fazer conca mais que do
dia prcíc-nt\ 375'. c. i. He
theatro com duis p >rms , ÔC

• porque? 391. c.i. Sua dura-
ção hc jornada, & porque?
391. c. 2 Exp!icaó-íe as trcs

n)Yáicas.52.6cfcq.

Filefa. P:)ndcr?.-fc a das coufis

do M indo. xyg, c.%* A do
homem por í.r terreno , crca-

dodcnadi, ÔCpeccador. 272.
& r<?a. Vid. Conhecimento prO"

prio f^aid^de,

^Mo (>nl icíja o dos Anjos?
i:6.C.l-

Virgílio Mt^o. Eftaranhàra5-1h^ o
(Jizci cj nivia Antípodas. 301.

Virtude ícmprc f>y pbrfírguida,

• 6Ci:;ilufuni;idi, 35'o. Porque
o pjrmite afiim Dos? 35:1.

c.i. O fsu exercício fiz qu€ a

noíl^ vida ná> (eja dcf. Ótivcl.

371. c,x..Alcança-lc com a

mcmoKia dâ morte. \%\ . clz^

A ponta- fe a praxe dos :ícbos de
muycar. 34. Scfeq. ^fd, Vir^

tuofos.

Virtmfos, Qiianto procura o de-

mónio luas quedas? 134, E
ate lhes procura a morte temí-

poal.qu ndoná^pódeaetcr-
ni?, êccomqtícfimf i3f.c.i.
Pondera- fe a gravefa de íeus

peccados. 206. Sc (-zc^. Porque
pcrmitre DvGs asfuasqned.s?

Ibid. O leu peccado. hcmus
inex:uíavel,& laílimoío.lbid.

Fundem -fe cm temor antes de

cahirem, 6c dcpoiíi cm confi-

ança. 207* C.2. Géialmentc
devem temer. 3 19 cx.

Vifl(% de Deos. Pid. Deos.

Do demonio^ Ftd. Dentemos,

Fifitas de Deos. Vid. Conjolaçoes,

Vncçaõ myfltca o que Icja.^ 29.'

V&made. Como fe exercita na O-
r ç;ió ? 14 r, i.8c 23. c ij

Tanto que tftà movida, pare

odifcurfo. 24^ C.I. Q^ic aífe-

ílos deve t x ; roi lar na m cfma
Oraçaó, 32. Dcfcrevc-fe cíl.!

potencia. 281. c.2. Como de«

pravaóos homens ouío de fua

•• liberdadic. 281. c i. Uniaó
q'jc tinha com a D^ivina , a do
Venerável Gr£goi\io Lo pis.

374. c. :, Umndo-iecoma de

Deos, faz a noíl

»

vidw conllan^
^ te , & iíínaí 370. c.%,

^f^so de Pohrefa, Vid. Pehrefá,

VTh'

i



àai coufas notáveis.

Vfiireyro] Colloquios qut fez

hum ao feudinhcyro na hora

da morte, & o que lhe fuccc*

ílcu.45'7.c.2.

_ f>9

z
Zelo da honra at Deêj, Aponroó-

ic alguns netos dcíU virtude.

^ j , Ftd, Henra»

F I N I S.
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